
 
 

 



 

 
 

REALIZAÇÃO 
Universidade Estadual de Londrina 

Centro de Ciências Exatas 
Departamento de Geociências 

Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito – GEOTMAC 
Laboratório de Estudos Territoriais Campo-Cidade – LATEC 

Observatório do(s) Centenário(s) da Guerra do Contestado - 2012-2016 
 
 

APOIO 
Associação Geógrafos Brasileiros – AGB – Seção Londrina 

Programa de Pós-Graduação em Geografia Dinâmica Espaço Ambiental - UEL 
Centro Acadêmico de Geografia – CAGEO 

Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Econômico e Social – ITEDES 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 
Nilson Cesar Fraga 

Eliane Tomiasi Paulino 
Margarida de Cássia Campos 

Heitor Matos da Silveira 
Naibi Souza Jayme 

Tainara Sussai Gallinari 
Lucas Fernando Bertacco da Silva 

Mateus Galvão Cavatorta 
Cristina Buratto Gross Machado 

Cleverson Gonçalves 
Emerson Dias de Oliveira 

Vanessa Maria Ludka 
Gustavo Glodes Blum 

Victória Gomes Pereira 
Haroldo José da Silva Junior 

Diego da Luz Rocha 
Wagner Eikiti Suzuki da Cunha 

 
 

COMISSÃO DE APOIO 
Alene Mariana Silva de Godoy  

Izabele Vila Real Diamante 
Thais Costa Serafim 

Rei Kuboyama 
Juliana N. Galvão Domenciano 

Hugo Henrique Ribeiro 
Lucas Landim Gonçalves 

 
 
 

http://www.escavador.com/pessoas/7841507


 

 
 

 
COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Profa. Dra. Adélia Aparecida de Souza Haracenko – UEM 

Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva – UNIR 

Profa. Dra. Andrea Francines Batista – UFFS 

Profa. Dra. Angela Massumi Katuta – UFPR Litoral 

Prof. Dr. Angelo Spoladore – UEL 

Prof. Dr. Antonio Carlos Castrogiovanni – UFRGS 

Prof. Dr. Antonio Carlos Vitte – UNICAMP 

Prof. Dr. Celbo Antônio Ramos da Fonseca Rosas – UEPG 

Ms. Cristina Buratto Gross Machado – UEL 

Profa. Dra. Deise Fabiane Ely – UEL 

Prof. Dr. Djoni Roos – UNIOESTE 

Prof. Ms. Edson Archela – UEL 

Prof. Dr. Eduardo Marandola Jr. – UNICAMP 

Ms. Émerson Dias de Oliveira – UEL 

Profa. Dra. Eliane Tomiasi Paulino – UEL 

Profa. Dra. Eloiza Cristina Torres – UEL 

Prof. Dr. Fábio Cesar Alves Cunha – UEL 

Prof. Dr. Francisco de Assis Mendonça – UFPR 

Prof. Dr. Gilnei Machado – UEL 

Prof. Ms. Gustavo Glodes Blum – UNICURITIBA 

Prof. Dr. Hélio Silveira – UEM 

Profa. Dra. Ideni Terezinha Antonello – UEL 

Profa. Dra. Janaina Losada – UFU 

Prof. Dr. João Pedro Pezatto – UNESP/Rio Claro 

Prof. Dr. Jorge Ramón Montenegro Gómez – UFPR 

Profa. Ms. Karine Bueno Vargas – UEM 

Profa. Dra. Karla Brumes – UNICENTRO 

Profa. Dra. Magaly Mendonça – UFSC 

Prof. Dr. Marcelo Barreto – UNICENTRO 



 

 
 

Profa. Dra. Márcia da Silva – UNICENTRO 

Profa. Dra. Márcia Siqueira de Carvalho – UEL 

Prof. Dr. Marcos Aurélio Tarlombani da Silveira – UFPR 

Profa. Dra. Margarida de Cássia Campos – UEL 

Profa. Dra. Maria Cleide Baldo – UTFPR 

Profa. Dra. Maria del Carmen M. H. Calvente – UEL 

Profa Dra. Maria Eliza Zanella – UFC 

Profa. Dra. Maria Geralda de Almeida – UFG 

Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury – UNIOESTE 

Prof. Dr. Milton Mariani – UFMS 

Naibi Souza Jayme – UEL 

Profa. Dra. Nathália Prado Rosolém – UEL 

Prof. Dr. Nilson Cesar Fraga – UEL 

Prof. Dr. Osvaldo Coelho Pereira Neto – UEL 

Prof. Dr. Roosevelt José dos Santos – UFU 

Profa. Dra. Rosana Figueiredo Salvi – UEL 

Profa. Dra. Rosangela Custódio Cortez Thomaz – UNESP/PP 

Profa. Dra. Roselí Alves dos Santos – UNIOESTE 

Profa. Ms. Rosely Maria de Lima – UEL 

Profa. Ms. Simone Cristina Putrick – UFPI 

Profa. Dra. Tânia Maria Fresca – UEL 

Profa. Ms. Vanessa Maria Ludka – UENP/Cornélio Procópio 

Profa. Dra. Viviane Custódia Borges – UEL 

Prof. Dr. Wendel Henrique Baumgartner – UFBA 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos os anais deste triplo evento que abrigou estratégias 

convergentes com o objetivo de potencializar os resultados de reuniões técnico-

científicas com perfil e metas distintas, a começar pelo Seminário Estadual de Estudos 

Territoriais – SEET, que tem procurado potencializar, ao longo das edições já 

realizadas, debates teóricos caros à ciência, como os temas relacionados aos estudos 

territoriais, por isso congregou profissionais das mais variadas áreas da Geografia. 

Assim reunida, essa diversidade tem permitido um exercício importante de articulação 

da teoria com a empiria que, nesse caso, repousa fundamentalmente sobre recortes 

cuja investigação de campo se dá nos limites do estado do Paraná. O SEET tem como 

nascedouro o Departamento de Geografia da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, 

mas que dada a projeção e importância, acabou por ganhar feições regionais. A prova 

de sua consolidação é o descolamento da casa de origem e a circulação entre as 

universidades públicas do estado, a exemplo da edição anterior, realizada em conjunto 

com a II Jornada de Pesquisadores da Questão Agrária no Paraná, que aconteceu na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); a edição anterior aconteceu na 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), momento em que havia tomado corpo a 

articulação entre os pesquisadores da questão agrária que já vinham se reunindo por 

ocasião dos Seminários Estaduais de Estudos Territoriais.  

Foi no próprio seio do SEET que acabou sendo gestada a Jornada de 

Pesquisadores da Questão Agrária no Paraná, em vista das possibilidades de 

intercâmbios e parcerias que somente puderam ser vislumbradas quando das 

interlocuções oportunizadas naqueles encontros. A Jornada vem, portanto, como uma 

estratégia de forjar dois esforços paralelos, o de ampliar os conhecimentos na 

transcendência da área de especialidade, mas ao mesmo tempo o de aprofundar os 

conhecimentos em Geografia Agrária, daí seu atrelamento ao primeiro, dentro do 

princípio da itinerância a cada edição. 

Por fim, a Semana de Geografia da UEL quer continuar expressando aquilo que 

é a sua força, a tradição de um evento local que há 31 anos reúne a comunidade 

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



 

 
 

Londrina e região, notadamente os professores da rede pública de ensino. Contudo, 

associá-la com eventos de maior amplitude tem sido uma estratégia de qualificá-la, 

coisa que já vem sendo feita sistematicamente nos últimos anos, daí sediarmos a cada 

ano um evento temático que tanto quanto o SEET e a Jornada, circulam a cada edição.  

Por ocasião do VIII Seminário Estadual de Estudos Territoriais, III Jornada de 

Pesquisadores da Questão Agrária no Paraná e XXXI Semana de Geografia da UEL, na 

abertura ocorreu a sessão solene denominada Terra(s), Território(s) e Luta(s), seguida 

da conferência “Um século de Geografia brasileira sob um prisma epistemológico”, 

proferida pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Vitte (UNICAMP), isso no dia 26 de maio.  

Na manhã do dia 27 de maio, o Observatório da Questão Agrária no Paraná, 

fruto da Rede de Pesquisadores da Questão Agrária no Paraná (UEL, UEM, UEPG, 

UFPR, UNICENTRO, UNIOESTE) procedeu ao seu conclave e, na tarde deste mesmo dia, 

foi feito o lançamento do documentário: "Terra Cabocla", da Plural Filmes, de 

Florianópolis, SC. O Centenário do Contestado: debates sobre a Guerra, a Terra e as 

Pessoas, com a Diretora Marcia Paraiso tendo como debatedor o Prof. Dr. Nilson Cesar 

Fraga e outros convidados. No período noturno, aconteceu a conferência “Um século 

de conflagração pela terra”, com o Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira (USP).  

O dia 28 de maio começou com a Revisitas em campos - territórios da Reforma 

Agrária, tendo sido realizado um trabalho de campo no assentamento Eli Vive, situado 

em Lerrovile. No período noturno, houve a conferência “Educação do campo como 

prática docente política emancipatória”, com a Profa. Dra. Ângela Massumi Katuta 

(UFPR-Litoral). 

A data de 29 de maio, Dia do Geógrafo, foi marcada pelas apresentações e 

contribuições científicas que seguem nesses anais e as atividades se deram por 

concluídas com a conferência do Prof. Dr. João José Bigarella (UFPR), que tratou da 

temática da Geografia Física, avaliando as questões ambientais desde as derivas 

continentais e suas ligações com as questões socioambientais atuais.  

A Comissão Organizadora do VIII Seminário Estadual de Estudos Territoriais, III 

Jornada de Pesquisadores da Questão Agrária no Paraná e XXXI Semana de Geografia 

da UEL agradece as contribuições contidas nesses anais, a presença e os debates 

geográficos realizados durante essa semana. 



 

 
 

Por fim, não poderíamos deixar de destacar que esse momento de debates, 

mesmo comprometido pela greve dos estudantes, professores e pessoal técnico 

administrativo da UEL, ocorre também como resistência e luta pela preservação do 

patrimônio público ora vilipendiado pelo staff de plantão sob o mando do governador 

Beto Richa, do PSDB, o partido que se apresenta como solução à crise ética, econômica 

e política recém instaurada no Brasil. No exato dia em que encerramos a nossa seara 

científica, se completam trinta dias do maior massacre policial contra professores 

perpetrado no país em tempos de democracia, sem que fossem punidos os poderosos 

do poder executivo, legislativo e judiciário estadual que o determinaram em nome do 

único propósito de amealhar benefícios pessoais em detrimento das prerrogativas 

públicas correspondentes aos cargos que ocupam. 

Malgrado esse cenário de vulnerabilidades e incertezas seguimos, fortalecidos 

pela certeza de que se há algo que nos resta é a esperança na ciência socialmente 

comprometida e no conhecimento emancipador, armas por excelência da educação 

pública, gratuita e de qualidade. Desde essa trincheira e por essa trincheira, 

seguiremos alinhados com o projeto de futuro que se opõe à guerra sutil ou explícita 

contra a liberdade e o pacto civilizatório.    

 

Londrina, 29 de maio de 2015. 

 

A Comissão Organizadora 
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A Geografia Urbana é o ramo da Geografia que se concentra sobre a localização e o 
arranjo espacial das cidades. Ela objetiva acrescentar uma dimensão espacial à nossa 

compreensão dos lugares e dos problemas urbanos. Os geógrafos urbanos estão 
interessados em identificar e explicar a distribuição de cidades, e as semelhanças e 

contrastes que ocorrem dentro e entre elas. Eles estão interessados no estudo do 
padrão urbano contemporâneo e nas maneiras como as distribuições e os arranjos 

internos das cidades se modificaram ao longo do tempo. O foco, em Geografia 
Urbana, dirige-se à compreensão daqueles processos sociais, econômicos e 

ambientais que determinam a localização, o arranjo espacial e a evolução dos 
lugares urbanos. Nessa ótica, a análise geográfica simultaneamente suplementa e 

contempla os ensinamentos fornecidos pelas disciplinas aliadas das ciências sociais e 
ambientais, que reconhecem a cidade como sendo um objetivo específico de estudo. 

 

 
David Clark 

CLARK, David. Introdução à Geografia Urbana. São Paulo: DIFEL, 1985. 
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A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, DO CONCEITO À PRÁTICA: 
UMA ANÁLISE DO ATUAL QUADRO DE MOBILIDADE 

URBANA DA CIDADE DE MARINGÁ-PR 
Sustainable mobility, from the concept to the praxis: an analyze of the actual frame of 

urban mobility of the city of Maringá-PR 
 

Eder Borges1 
 

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

Resumo 
A mobilidade sustentável é um conceito que se apresenta como alternativa no embate a 
problemas causados pelo excesso de veículos em circulação em centros urbanos, essas 
implicações se apresentam na forma do aumento do número de acidentes de trânsito, emissão 
de poluentes atmosféricos e situações de congestionamentos. O conceito prega a diminuição 
da necessidade do uso exclusivo do automóvel, através da utilização de meios alternativos de 
transporte e a democratização do uso do solo urbano entre automóveis, pedestres, bicicletas e 
ônibus de transporte coletivo. O objetivo principal dessa pesquisa consistiu em analisar os 
motivos da preferência pelo automóvel por parte da população local. Para tal intento, utilizou-
se o método do questionário para investigar os motivos pelos quais essas pessoas optam pela 
utilização do automóvel em locomoções cotidianas em detrimento do transporte coletivo por 
ônibus. Os resultados da pesquisa revelaram que a utilização massiva do automóvel é reflexo 
do perfil comportamental de uma população consumista, que apropria-se do automóvel para 
satisfazer fins hedônicos, mas justifica-se também pela comodidade, autonomia de uso e 
agilidade que essa modalidade de transporte oferece. Esses argumentos são reforçados de 
acordo com a falta de qualidade do atual serviço de transporte público operante na cidade. 
Palavras-chave: Mobilidade sustentável; Automóvel; Transporte público. 
 

Abstract 
Sustainable mobility is a concept that presents itself as an alternative to the problems caused 
by excess of in-service vehicles in urban centers, these implications are presented in the form 
of an increase in the number of traffic accidents, air pollutant emissions and congestion 
situations. The concept preaches decreased need for the exclusive use of the car, through the 
use of alternative means of transport and the democratization of urban land use between 
automobiles, pedestrians, bicycles and mass transit bus. The main objective of this research 
was to analyze the reasons for the preference for automobile by the local population. For this 
purpose, we used the method of questionnaire to investigate the reasons why these people 
opt for car use in everyday down on transportation at the expense of collective transport by 
bus. The survey results revealed that the massive use of the automobile is a reflection of the 
behavioral profile of a consumer population, which takes ownership of the car to satisfy 
provides pleasure purposes, but also justified by convenience, usage agility and autonomy that 
this modality of transport offers. These arguments are reinforced according to the lack of 
quality of the current public transport service operating in the city. 
Keywords: Sustainable mobility; Automobile; Public transportation.  

                                                           
1
 Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá. ederunderlineborges@hotmail.com 
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Introdução  

A mobilidade sustentável é um conceito que se faz necessário diante de 

problemas atuais relacionados à reprodução e uso contraditórios do espaço urbano. 

Estipula diretrizes que priorizem os meios de transportes coletivos e os não 

motorizados, restringindo o uso massivo de automóveis particulares, num embate 

contra a degradação ambiental e urbana, além da desigualdade e segregação social. 

Conforme Fetranspor (2009), a mobilidade é uma questão crucial para as 

atividades urbanas, interfere no crescimento econômico e na qualidade de vida da 

população. Esses fatores determinam o convívio social podendo denotar um espaço 

socialmente inclusivo e voltado às pessoas, ou exclusivo e centrado no automóvel. A 

dimensão social dentro da mobilidade sustentável agrega um sentido democrático, um 

intuito de tornar a cidade acessível não apenas aos automóveis, mas também aos 

pedestres e aos ciclistas. 

O automóvel é talvez o principal símbolo da evolução e do progresso industrial 

do século XX. A despeito dos imensos ganhos em termos de transportes, a produção e 

o uso em massa do automóvel no Brasil trouxeram consigo diversas implicações que se 

expressaram em índices de acidentes de trânsito, congestionamentos e aumento na 

emissão de gases poluentes na atmosfera.  

O principal objetivo dessa pesquisa consiste em analisar o traço 

comportamental dos usuários de automóveis residentes na cidade de Maringá em suas 

respectivas preferências pelo veículo particular em detrimento do serviço de 

transporte público coletivo ofertado na cidade. Pretende-se também discorrer sobre 

conceitos de mobilidade sustentável e sobre o papel do poder público em promover 

meios alternativos de locomoção que desestimulem o uso excessivo ou irracional de 

automóveis, através da avaliação do quadro de prestação de serviço de transporte 

público ofertado na cidade. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, optou-se pela realização de uma 

pesquisa de opinião pública. Através da aplicação do método do questionário, foram 

investigados os motivos principais da preferência pelo automóvel por parte da 

população em detrimento do uso do transporte coletivo por ônibus ofertado na 

cidade, em locomoções cotidianas. Não foram abordados pelo questionário outros 
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meios de locomoção como a bicicleta ou taxi, pois entende-se que o transporte 

público coletivo é o método mais efetivo para se retirar parte substancial da frota de 

veículos em circulação. De acordo com Venturi (2011), a utilização do questionário é 

pertinente em pesquisas onde se deseje investigar o perfil comportamental de 

segmentos da população que possam ser identificados por meio de respostas. O 

emprego do questionário em pesquisas de opinião pública tem como intuito a 

transformação de dados quantitativos em dados qualitativos, após a obtenção dos 

dados quantitativos, surge a necessidade de se realizar uma abordagem analítica sobre 

os dados, onde entra em cena no método de análise, o raciocínio. 

Foram apontados quatro tópicos ou variáveis de análise, todos eles 

previamente abordados pela pesquisa, que se apresentam como justificativa da 

preferência do público respondente pela utilização do automóvel em detrimento do 

ônibus de transporte coletivo, em deslocamentos cotidianos: 1- o status 

proporcionado pelo automóvel; 2- A insatisfação com o transporte público de 

Maringá; 3- A comodidade e a autonomia de uso proporcionada pelo automóvel; 4- 

As facilidades oferecidas para a compra de automóveis (créditos bancários, 

financiamentos e isenção de impostos). Foi solicitado aos respondentes que 

classificassem hierarquicamente a relevância dos 4 temas  abordados. Foi aplicada 

uma amostragem de 65 questionários, 20% da amostragem foi direcionada a pessoas 

com renda familiar de 0 a R$ 2.500; 40% da amostragem foi direcionada a pessoas com 

renda familiar entre R$ 2.500 a R$ 5.000; e 40% da amostragem foi direcionada a 

pessoas com renda familiar acima de R$ 5.000. Foram abordadas pessoas de variadas 

faixas etárias e ambos os sexos, a abordagem relativa ao nível educacional dos 

respondentes foi considerada impertinente. A aplicação do questionário ao público 

realizou-se nos dias nove, dez e treze de agosto de 2012, em locais de grande 

circulação de pessoas. 

 

O consumo de automóveis e as implicações decorrentes do excesso de 
veículos em circulação 

O aumento da produção e consumo de automóveis no Brasil está relacionado 

em linhas gerais à relação de interesses mútuos entre o governo brasileiro e as 
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montadoras de veículos, à importância que o setor automobilístico teve para a 

produção econômica nacional e à forma como o Brasil se apresentou como um 

potencial mercado consumidor de automóveis a essas corporações transnacionais na 

segunda metade do século XX. 

Uma investigação do uso em massa de veículos automotores por parte da 

população requer uma abordagem por parte das práticas de consumo desse item. A 

utilização do automóvel justifica-se pelo seu grau de utilidade ao resolver problemas 

de locomoções cotidianas, mas repousa também no fator de significância psicológica, 

pois o automóvel confere status e prestígio a seus proprietários. Nesse debate, o 

consumo de automóveis apresenta-se como uma linguagem comum marcada pela 

apropriação de imagens, estilos e conceitos de vida, onde além da necessidade de 

subsistência, consome-se para fins hedônicos. A realidade contemporânea e a 

sociedade consumista causam um cenário onde há uma busca e uma priorização do 

individual, da propriedade privada, da falta de conscientização social coletiva e do bem 

comum (MANCEBO et al. 2002).  

O consumo irracional e a busca frenética pelo automóvel acarretam problemas 

ambientais e socioeconômicos. De acordo com a Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP, 1997), os principais problemas decorrentes do modelo de mobilidade 

urbana focado no uso do automóvel são: aumento dos congestionamentos; 

diminuição da utilização do transporte público coletivo; aumento da poluição 

atmosférica; aumento dos índices de acidentes de trânsito. 

As mortes causadas por acidentes de trânsito se apresentam como um dos 

principais índices da violência nacional. Entre os anos de 1996 e 2010 foram 

registradas no Brasil cerca de meio milhão de mortes entre as diversas modalidades de 

acidentes de trânsito (WAISELFISZ, 2012). Os acidentes de trânsito configuram graves 

problemas socioeconômicos, tanto através das taxas de óbitos como também pela 

invalidez de vítimas com seqüelas.  

Rodrigues (1982) alerta que o uso em excesso de automóveis contribui para o 

consumo de fontes de energia finitas e poluidoras como o petróleo. A queima de 

combustíveis fósseis gera a emissão de gases como o Dióxido de Carbono (CO²) na 
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atmosfera, a concentração desse gás aumenta o naturalmente benéfico efeito estufa, 

culminando em um aumento das médias das temperaturas globais. 

Os automóveis ocupam de maneira desigual o espaço das estruturas viárias das 

grandes cidades e isso contribui para a ocorrência de congestionamentos. De acordo 

com a Fetranspor (2009), o consumo excedente de combustíveis em situações de 

congestionamentos gera custos em torno de R$ 2 bilhões por ano. Nas grandes 

cidades, as vias de circulação de automóveis ocupam em média 70% do espaço público 

(INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2009). 

 

O conceito de mobilidade sustentável  

O conceito mobilidade sustentável é definido por Fetranspor (2009) como o ato 

de se locomover sem degradar o ambientes natural e o social, respeitando a igualdade 

e o convívio social. Esse conceito remete também à priorização do público sobre o 

privado, da sociedade sobre o indivíduo, do transporte coletivo em detrimento do 

individual. A mobilidade urbana depende de um conjunto de políticas de transporte 

que gere sustentabilidade ambiental e inclusão social, respeitando o acesso igualitário 

ao espaço urbano. Entre os aspectos que devam ser levados em conta para que a 

mobilidade urbana se exerça de forma satisfatória, a ANTP (1997) cita as condições de 

transporte e trânsito, onde se ofereça um sistema de transporte público coletivo 

integrado, com cobertura das principais áreas das cidades, melhora dos tempos de 

viagem, diminuição do tempo de espera para embarque, conforto interno dos 

veículos, informações aos usuários, custo acessível a todos e acesso pleno para 

portadores de deficiência física e idosos. 

Em Maringá o foco na utilização do automóvel pode ser reorientado para o uso 

do transporte público coletivo por ônibus através de melhorias maciças na prestação 

desse serviço. A ANTP (1997) salienta que a confiabilidade e a qualidade na operação 

do transporte coletivo devem ser melhoradas através de uma programação 

operacional que inclua os aspectos qualidade, segurança, confiabilidade, conforto, 

acessibilidade e rapidez. Ao se depararem com a obsolescência nas condições do 

transporte público as pessoas ficam propensas ao uso do veículo particular. Ao passo 
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que o transporte público se torna pouco atrativo ou até mesmo indesejado, a 

paisagem passa a abrigar um número excessivo de veículos em circulação.  

A ANTP (1997) estipula alguns parâmetros de planejamento de transporte 

público conforme o porte do município, onde: municípios com até 100.000 

habitantes: devem ter rede de ônibus comum (sem linhas troncais) e cobrança de 

tarifa dentro do veículo; municípios com até 500.000 habitantes: (atual caso de 

Maringá, considerando a população do aglomerado urbano com Sarandi e Paiçandu): 

devem ter rede de ônibus com linhas troncais e cobrança de tarifa fora do veículo; 

municípios com até 2.000.000 de habitantes: devem ter rede de ônibus com linhas 

troncais, cobrança de tarifa fora do veículo, ou integração com modo estruturador 

(trem ou metrô); e municípios com mais de 2.000.000 de habitantes: integração 

multimodal e cobrança de tarifas fora do veículo.   

Um dos principais empecilhos ao bom funcionamento do serviço de transporte 

público por ônibus em Maringá é o trafego intenso de veículos. A ausência de faixas de 

rolagens exclusivas para circulação de linhas de transporte coletivo nas vias de trânsito 

faz com que os ônibus tenham que dividir espaço com a frota de automóveis. O 

sistema de transporte público opera de maneira radial, há apenas um terminal de 

embarque de passageiros na região central da cidade e com exceção de algumas 

poucas linhas denominadas “interbairros”, que percorrem trajetos perimetrais, os 

ônibus operam no sentido centro - zona periférica.  Essa situação faz com que os 

usuários para se deslocarem entre dois bairros da cidade, tenham que na maioria das 

vezes, necessariamente, ir até a região central, situação que contribui para os 

congestionamentos. Antunes (2009) avaliou através de instrumentos de medida de 

satisfação do usuário, diversas variáveis da prestação do serviço de transporte público 

coletivo por ônibus em cidades médias paranaenses (Londrina, Maringá, Cascavel e 

Ponta Grossa). Segundo a autora supracitada a empresa Transporte Coletivo Cidade 

Canção detêm o monopólio de operação do sistema de transporte público na cidade 

de Maringá desde o ano de 1978. Tornou-se comum na cidade testemunhar os 

usuários atribuindo a falta de qualidade do transporte público ao monopólio exercido 

sobre o serviço na cidade. Antunes (2009) alega que o usuário do serviço de transporte 

público da cidade de Maringá apresenta insatisfação com os quesitos lotação e 
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freqüência das linhas. De todas as cidades que foram abordadas por tal estudo, 

Maringá apresenta o pior dado de comportamento dos operadores, pois “Em Maringá, 

os motoristas são cobradores ao mesmo tempo. Esse fato causa certa aflição aos 

usuários, devido ao stress produzido pelo acúmulo de função dos motoristas” 

(ANTUNES, 2009, p.100). 

Em centros urbanos, a bicicleta é um meio de transporte viável. Sua utilização 

se justifica pela facilidade de locomoção, agilidade, redução dos níveis de poluição 

sonora e atmosférica, melhora da saúde pública, além da redução de custo e tempo 

em locomoções urbanas em caso de vias de trânsito congestionadas. A integração da 

bicicleta a modalidades de transporte público possibilita uma maior agilidade em 

deslocamentos urbanos (INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2009). 

A implantação de ciclovias nos sistemas viários dos centros urbanos justifica-se 

através da importância em se reduzir o volume de veículos em circulação e a emissão 

de poluentes. De acordo com o Instituto de energia e Meio Ambiente (2009), cidades 

do mundo todo vêm adaptando seus sistemas viários para o uso da bicicleta através da 

construção de ciclovias e adoção de sistemas de locação de bicicletas a baixo custo. Em 

grandes cidades, a bicicleta deve ter um papel estruturador, de elemento chave, e não 

coadjuvante. 

Entrou em vigor no Brasil em abril de 2012 a lei 12.587 que institui diretrizes da 

política nacional da mobilidade urbana no Brasil (BRASIL, 2012). Essa lei se apresenta 

numa tentativa de redirecionar o foco das políticas urbanas do automóvel, que 

atualmente é o modo de transporte mais priorizado, para os meios alternativos de 

locomoção, como o transporte público coletivo e as bicicletas. 

 

O papel do poder público perante a mobilidade urbana 

 A base legal que define a atuação do município em planejamentos urbanos 

está atrelada à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Todo plano 

diretor deve ser dotado de um planejamento de mobilidade urbana que favoreça a 

todas as modalidades de transporte, pois é dever dos órgãos públicos promover o 

direito de acessibilidade a todos. Nesses termos, as estruturas viárias das cidades 

devem promover condições de circulação de automóveis, pedestres, ciclistas e ônibus 
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de transporte coletivo com equidade. A falta de iniciativa por parte do poder público 

em promover políticas de mobilidade sustentável abre espaço para que o setor 

automobilístico exerça suas influências, nesse caso a tendência é que a população 

adote como soluções de transporte cada vez mais única e exclusivamente o veículo 

particular. 

Em linhas gerais, a ANTP (1997) e a Fetranspor (2009) definem alguns conceitos 

e medidas que devem ser tomados pela administração pública municipal como 

políticas de planejamento de mobilidade urbana, sendo eles: 

 Planejamento de transporte: regulamentar a infraestrutura de transporte para 

prover a circulação adequada de pessoas e mercadorias; 

 Planejamento de circulação: através dos órgãos de trânsito, definir a utilização 

da estrutura viária, destinando áreas exclusivas para circulação de pedestres, 

ônibus de transporte coletivo e bicicletas; 

 Política tributária municipal: o município deve estabelecer uma política de 

direcionamento de recursos tributários para o financiamento da melhoria do 

transporte público coletivo; 

 Promover a desoneração tributária municipal do transporte público para a 

adoção de tarifas mais acessíveis ao usuário do serviço; 

 Adotar políticas de barateamento das tarifas de transporte público e promoção 

da inclusão social. 

 

A ANTP (1997) argumenta que oferecer um sistema de transporte público que 

satisfaça as necessidades do usuário através de agilidade, segurança, conforto, 

regularidade e abrangência é a melhor forma se desestimular o uso do automóvel, pois 

investimentos que promovam uma rede de transporte coletivo de qualidade 

resultarão na diminuição da necessidade do uso exclusivo do automóvel em 

deslocamentos diários, retirando parte substancial de veículos da circulação urbana.  

 

O caso de Maringá  

Situado na região Noroeste do Paraná, o núcleo urbano de Maringá surgiu em 

1947 através da produção do espaço executada por empreendimentos privados 
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voltados ao cultivo do café. Em 1951 passou da condição de distrito de Mandaguari a 

município autônomo. As décadas seguintes testemunharam uma grande e rápida 

expansão do solo urbano e um elevado aumento populacional, esse fenômeno foi 

protagonizado pelo comércio, prestação de serviços e indústrias (ENDLICH e MORO, 

2003). A figura 01 mostra a localização do município de Maringá: 

 

Figura 01 - Maringá-PR – localização 

    

Organizador: Eder Borges 

 

Cúmplice à expansão da área urbana e populacional, o trânsito da cidade 

passou a gerar progressivamente situações de congestionamentos e índices elevados 

de acidentes de trânsito. Rocha e Dias (2006) realizaram uma estudo relativo ao perfil 

de consumo das famílias maringaenses de acordo com seus respectivos gastos 
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mensais, utilizando dados do IBGE (dados da pesquisa do orçamento familiar do ano 

de 2003 e censo econômico de Maringá de ano de 2006), os respectivos autores 

detectaram que os gastos mensais dessas famílias se definem da seguinte forma: 1- 

habitação; 2- transportes; 3- alimentação. Os dados obtidos revelam que o transporte 

(compra, manutenção e abastecimento de veículos) é a segunda maior causa de 

despesas para a população da cidade, ficando a frente de quesitos como lazer e 

alimentação. 

 Conforme Guedes (2011), o número de veículos registrados na cidade 

atingiu um crescimento de 111% entre os anos de 2001 e 2011, no referido intervalo 

de tempo, a população da cidade cresceu 23,7%. A frota veicular da cidade de Maringá 

atingiu o número de 298.951 veículos em junho de 2014 (DENATRAN, 2014). Maringá 

detêm a média de 1 veículo para cada 1,3 habitantes. Em dado comparativo, a região 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro tem uma taxa de um veículo para cada 4,8 

habitantes (FETRANSPOR, 2009). A figura 02 mostra o aumento da frota de veículos de 

Maringá entre 2007 e o mês de junho do ano de 2014. 

 

Figura 02 - Maringá – PR. Gráfico do aumento da  frota  de  veículos,  2007  a  junho  de  
2014 

 
Organizador: Eder Borges. Fonte: DENATRAN, 2014 
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Essas estatísticas denunciam um comportamento por parte da população 

baseado na adoção do automóvel como o principal ou mesmo único meio de 

locomoção. Observa-se então no espaço urbano, paisagens com um volume excessivo 

de veículos, as vias de trânsito e os espaços destinados a estacionamentos de 

automóveis tomam o lugar de espaços  que poderiam ser destinados a áreas de 

convívio público, lazer, fluxo de pedestres e ciclistas (figuras 03). A figura 04 mostra a 

Avenida Colombo em situação de congestionamento. 

 

Figura 03 - Maringá – PR. Veículos estacionados ao lado de parque público 

 
Fonte: Eder Borges (09/2012) 

 

Figura 04: Maringá – PR. Trânsito congestionado na Avenida Colombo 

 
Fonte: Eder Borges (09/2012) 

 

A implicação mais grave decorrente do excesso de veículos em circulação é de 

fato, o índice de acidentes de trânsito e mortes advindas dos acidentes de trânsito. As 

estatísticas registradas de acidentes de trânsito na cidade de Maringá chegaram 

inclusive a superar os índices da capital paranaense, Curitiba, no ano de 2012. 



 

 
28 

Conforme Ayres (2012), entre as principais cidades paranaenses, Maringá teve o maior 

número de acidentes de trânsito registrado através de ocorrências, no período que 

compreendeu o primeiro semestre do citado ano (Tabela 01).  

 

Tabela 01 – Paraná. Número de Acidentes de Trânsito por Municípios Selecionados, 
janeiro – julho de 2012 

 
Cidade                                            Número de Acidentes 

Maringá 3,9 mil 

Curitiba 3,8 mil 

Londrina 3,2 mil 

Ponta Grossa 1,6 mil 

Cascavel 1,5 mil 

Foz do Iguaçú 1,2 mil 

Fonte: Adaptado de Ayres (2012) 

 

A despeito dos problemas comuns à realidade de toda cidade brasileira de 

médio ou grande porte, as implicações geradas pelo trânsito vêm se delineando como 

o principal agravante do cenário maringaense, pois além das situações de 

congestionamentos e da poluição atmosférica, os acidentes de trânsito geram mortes 

e seqüelas graves em suas vítimas.   

 

Resultados e discussão  

1- O status proporcionado pelo automóvel: foi observado através dos dados 

obtidos pela pesquisa que, embora esse estímulo seja real e presente, as pessoas de 

uma forma geral se sentem desconfortáveis ao alegar que o status e a imagem pessoal 

proporcionados pela posse do automóvel seja um fator relevante na decisão pela 

compra e uso de veículos particulares. A abordagem dessa temática em pesquisas de 

opinião publica talvez cause uma tendência, pelo menos parcial, de mascaramento 

dessa realidade. Esse foi o terceiro tópico mais votado. 

  2- A insatisfação com o transporte público de Maringá: essa variável de 

análise foi enfaticamente apontada por um grande número de pessoas (algumas delas 

antes mesmo de examinar o questionário) como a principal justificativa pela 

preferência do automóvel. De uma forma geral, essas pessoas argumentaram que por 
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conta dos valores das tarifas de embarque e pelo desconforto ao se utilizar ônibus 

coletivos lotados, torna-se cômodo, prático e economicamente viável adquirir um 

automóvel. Esse foi o segundo tópico mais votado. 

3- A comodidade e a autonomia de uso proporcionada pelo automóvel: a 

capacidade de solucionar problemas de locomoção relacionada à autonomia de uso 

que o automóvel proporciona a seus usuários fez desse tópico o principal 

condicionante da preferência pelo automóvel no lugar do transporte público coletivo 

por ônibus, por parte do público. 

4- As facilidades oferecidas para a compra de automóveis: os dados obtidos 

através do questionário evidenciaram que essa variável de análise ficou em último 

lugar como motivo de preferência pelo automóvel por parte do público respondente. 

Isso não significa, porém, que essa temática deva ser menosprezada em termos de 

relevância. Pelo contrário, os créditos e financiamentos oferecidos pelas instituições 

financeiras para a aquisição de veículos para quitação com longo prazo se apresentam 

como um meio extremamente facilitador para quem deseja adquirir o automóvel, 

principalmente entre os indivíduos de rendas inferiores. Talvez esse aspecto temático 

tenha ficado submerso em termos de relevância na análise conjuntural da pesquisa 

diante de temas como a comodidade oferecida pelo automóvel e a insatisfação com o 

atual quadro do transporte público. 
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Figura 06 - Resultado final do questionário 

 

Organizador: Eder Borges 

 

O questionário conteve também um espaço aberto e facultativo para que os 

respondentes pudessem justificar com outros argumentos a preferência pelo 

automóvel em detrimento do serviço de transporte publico eu mesmo contribuir com 

a análise da pesquisa através de opiniões pessoais. Dos 65 respondentes, 16 

preencheram o espaço. Serão descritas adiante, na íntegra, algumas dessas respostas 

consideradas pertinentes em termos de contribuição à pesquisa: 

 “Deveria-se estabelecer mais linhas de ônibus para se evitar lotações”;  

 “De acordo com a tarifa cobrada, não compensa utilizar o ônibus coletivo, e sim 

o carro”;  

 “A falta de concorrência dá comodidade à empresa operante em oferecer 

serviço ruim”; (menção ao monopólio exercido na prestação do serviço de 

transporte público em Maringá, com apenas uma empresa operante).  

 “Além dos motivos apontados, a rota dos ônibus faz com que o horário e 

tempo de viagem sejam inviáveis e incompatíveis ao valor cobrado. Também 
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deveria haver terminais que possibilitassem a integração com outras linhas. 

Não há pontos de ônibus decentes em muitas localidades”;  

 “A cidade não proporciona transporte público de rápida locomoção. Ex: 

metrô”;  

 “Para uma mesma linha deveria existir mais horários disponíveis”;  

 “Custo benefício, uso carro para ganhar tempo, do contrário não conseguiria 

fazer o que faço usando transporte público”;  

 “Para meu trabalho necessito do veículo devido à agilidade que ele me 

proporciona”;  

 “Dependo do carro para visitar clientes”;  

 “Uso o carro por motivo de agilidade para em momentos excepcionais tê-lo 

disponível para atender mais clientes. Nota: sou corretor de imóveis”.   

 

De forma genérica, o volume excessivo de veículos que circula pelas ruas da 

cidade Maringá é reflexo do comportamento consumista de sua população, esse 

comportamento denota um perfil cultural baseado na ideologia individualista e numa 

falta de reflexão voltada ao bem coletivo. A coleta de opinião pública através do 

método do questionário evidenciou que parte substancial da população usuária de 

automóveis na cidade não está disposta a abrir mão do conforto e comodidade do 

veículo particular para utilizar o transporte público. Por outro lado, a preferência da 

população pelo automóvel justifica-se pela agilidade e autonomia de uso que o mesmo 

proporciona ao solucionar problemas de locomoções cotidianas relativas ao trabalho e 

essa justificativa se reforça através da ausência de investimentos em estruturas 

públicas de transportes alternativos e através do quadro obsoleto em que a prestação 

do serviço de transporte público coletivo se encontra. 

 

Considerações finais 

A busca pelo automóvel é balizada tanto pela motivação psicológica do usuário 

na busca de prestígio, imagem e status, como também pelo grau de utilidade desse 

item ao solucionar problemas de transporte de forma eficaz. O automóvel é símbolo 

de autonomia, comodidade e solução em transportes, mas quando utilizado em 
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excesso, contribui para uma série de implicações que geram danos socioeconômicos e 

ambientais, todas essas implicações contradizem as promessas da publicidade 

automobilísticas que relacionam o automóvel à valorização social e acessibilidade 

irrestrita. Incentivar a circulação massiva de veículos particulares em centros urbanos 

com problemas relativos à mobilidade é uma política irracional, incompatível com uma 

sociedade humanizada, ambientalmente engajada, e uma economia sustentável.  

A discussão sobre o tema e uma possível amenização do quadro clama por uma 

mudança comportamental e educacional em grande escala por parte da população. 

Porem, o papel principal cabe ao poder público, que os governos e órgãos 

competentes criem e viabilizem estruturas alternativas de transporte para que se 

retire o foco do automóvel e se reduza o volume de veículos em circulação. Que se 

democratize o uso do espaço urbano entre carros, bicicletas e ônibus de transporte 

coletivo. O serviço de transporte coletivo público por ônibus precisa ser melhorado, 

priorizado e expandido em Maringá. Quanto ao automóvel, não se trata de erradicar o 

seu uso, mas de diminuí-lo. 

A abordagem desse tema sugere a necessidade de debates que tendam a fazer 

não apenas de Maringá, mas das cidades brasileiras de uma forma geral, locais onde a 

mobilidade urbana funcione a contento, dentro de modelos sustentáveis. 
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FAVELA, UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL: PROBLEMAS E 
CONSEQÜÊNCIAS DA ESTIGMATIZAÇÃO E DAS 

FRONTEIRAS SIMBÓLICAS DESSES ESPAÇOS URBANOS 
Slum , a social construction: problems and consequences of stigmatization and 

symbolic boundaries of these urban spaces 
 

Gleiciane Maria de Oliveira2 
 

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

Resumo 
Este artigo tem por objetivo fazer uma revisão bibliográfica, para que se entenda os processos 
sociais, construídos historicamente, que deram origem a constituição de estigmas nas favelas 
brasileiras. Para realização do mesmo, foram feitas pesquisas referenciais e bibliográficas, 
buscando-se autores que abordam o tema, como também aqueles que formularam teorias 
relevantes para o entendimento de conceitos que explicam e problematizam os 
questionamentos levantados. Para tanto, propõe-se uma reflexão sobre as consequências 
desse complexo processo de diferenciação social, e os conflitos gerados por eles no cenário 
brasileiro, como também se busca problematizar questões relacionadas às disputas simbólicas 
de incorporação ou negação de uma identidade. 
Palavras-chave: Favela; Estigma; Espaço; Território; Sociedade e identidade. 
 

Abstract 
This article aims to review existing literature , in order to understand the social, historically 
constructed , which led to creation of stigmas in Brazilian favelas . To achieve the same , 
reference and bibliographic searches were made , seeking to authors that address , as well as 
those who formulated theories relevant to understanding concepts that explain and 
problematize the questions raised . We propose a reflection on the consequences of this 
complex process of social differentiation, and the conflicts generated by them in the Brazilian 
scenario , but also seeks to discuss issues related to the symbolic disputes incorporation or 
denial of an identity. 
Key words: Slum; Stigma; Space; Territory; Society and identity. 

 

Introdução  

A favela brasileira é a expressão mais direta e visível da desigualdade, exposta 

na paisagem das cidades. Considerando esta, uma construção social, faz-se 

fundamental questionar neste artigo: quais foram os processos, basilares, que 

fizeram/fazem da favela um território estigmatizado e excluído dos benefícios do 

desenvolvimento das cidades? E ainda, quais são as barreiras físicas e simbólicas que 
                                                           
2
Graduando em Geografia na instituição; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 
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permeiam as relações sociais que diferenciam os moradores de favelas no contexto 

urbano? 

As reflexões levantadas neste artigo buscam entender essas problemáticas, a 

partir dos processos de construção social geradores do fenômeno favela no Brasil, o 

contexto no qual este foi concebido e os problemas gerados pela invisibilidade e pelas 

fronteiras, tanto físicas como simbólicas que desqualificam e estigmatizam a 

população moradora desses espaços. 

A partir de revisões bibliográficas, intenciona-se fazer um resgate dos processos 

sociais que conduziram a formação desse fenômeno no Brasil, como também busca 

inferir sobre as raízes históricas basilares da construção de estigmas nesses espaços. 

Para tanto, propõe-se uma reflexão sobre as conseqüências desse complexo processo 

de diferenciação social, e os conflitos gerados por eles no cenário brasileiro. Pretende-

se ainda, problematizar questões relacionadas à busca pela resignificação da favela 

como participante direta da construção da cidade. 

Com esse intuito, o artigo foi dividido em três partes; a primeira irá tratar do 

período pós-abolição da escravidão e dos primeiro passos do país como república, 

enfocando o pensamento social que neste momento foi basilar para formação e 

reforço de estigmas atribuídos às populações desfavorecidas economicamente no país.  

A segunda parte do trabalho faz uma leitura da rota da segregação no Brasil, 

passando pela trajetória feita por essa população excluída, verificando nesse decorrer, 

a consolidação de seus territórios e, concomitante as fronteira simbólicas formadas 

nesse processo. A terceira parte, busca mostrar uma favela já consolidada no espaço, 

seu mito fundador e o enraizamento de estigmas que fazem com que esse espaço seja 

constantemente diferenciado e excluído dos benefícios da cidade. Finalmente, para 

fechar o artigo, são colocadas algumas considerações com relação ao papel da favela e 

sua participação na construção da cidade e sua contribuição para constituição cultural 

e social da mesma. 
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Breve reflexão sobre o contexto histórico do pensamento social 
brasileiro para construção da identidade nacional em fins do século XIX e 
início do século XX 

Formação do pensamento histórico-social brasileiro nos séculos XIX e XX 

Para entender a construção social da favela no Brasil, é necessário que se faça 

um resgate da trajetória do pensamento social, principalmente dos séculos XIX e XX, 

pois é neste contexto que se dá o aprofundamento dos estigmas atribuídos às 

populações economicamente desfavorecidas no país.  

 A virada do século XIX para o XX foi marcada por significativas mudanças 

políticas no Brasil, em especial a abolição da escravidão no ano de 1888 e, 

posteriormente, a proclamação da república em 1889.  

Borbulhavam no campo3 intelectual brasileiro, a partir de influências de 

estudos surgidos principalmente nos Estados Unidos e na Europa, entre os séculos 

supracitados, ideias deterministas derivadas de diferentes vertentes, principalmente 

as raciais, sociais e climáticas.  

Muitas das produções intelectuais realizadas no Brasil neste período tiveram 

como base teórica bibliografias que abordavam temas como a eugenia4. De forma 

unilateral essas ideias eram cada vez mais difundidas, para, entre outros objetivos, 

tentar estabelecer o lugar do negro no contexto social.  

Certamente, um dos motivos para o desenvolvimento do eugenismo 
nas três primeiras décadas do século XX estava na preocupação com 
os ex-escravos que estavam em processo de proletarização. É 
transparente a inquietação dos intelectuais nacionais com os fatores 
identificados pelo eugenismo como disgênicos, ou seja, contrários à 
formação do povo forte e saudável. Que condições adversas eram 
essas que impediam o Brasil novo? Entre várias, o crescimento 
desordenado das cidades e a imigração para os grandes centros 
urbanos, compondo um contingente de pessoas procurando moradia 
e trabalho (SANTOS, 2003, p.2). 

 

                                                           
3
Campo é um conceito formulado por Pierre Bourdieu que consiste em “um sistema de forças 
constituído pelo permanente jogo de consenso e dissenso entre os agentes. Na medida em que estes 
interagem conferem ao campo uma estrutura específica num dado momento. Qualquer campo 
pressupõe que seus agentes partilhem valores comuns, sendo necessário também que existam 
diferenças entre eles” (SANTOS, 2003, p.1). 

4
Teoria utilizada para distinguir raças e fomentar a hierarquização das mesmas. 
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O contexto político mundial do século XX foi marcado pela busca do poder 

através de padrões de modernização. Dessa forma, o Brasil, como uma nova república, 

considerado atrasado pelo tardio processo de introdução do capitalismo e inviabilizado 

como nação devido as suas características sociais, estava em busca de soluções que 

fossem capazes de modificar essa realidade.  

Assim, de uma maneira ampla, os intelectuais nacionais no período 
entre 1870 e 1930, se perguntavam: como produzir boas colheitas 
quando as sementes e o solo não são bons? Autores norte-
americanos e europeus, representantes do racismo científico, 
afirmavam a degeneração do Brasil devido à promiscuidade sexual 
nos cruzamentos raciais, produzindo seres inúteis (SANTOS, 2003, 
p.2).  

 

No período em questão, a inferioridade do negro era um fato indiscutível, 

como enfatizado pelo médico e intelectual, Nina Rodrigues; “nenhum homem de bom-

senso, bem esclarecido sobre os fatos, poderá crer que o negro valha tanto quanto o 

branco” (RODRIGUES apud SCWARCZ, 2009, p.16). 

Porém, como bem coloca Schwarcz (2009), o grande problema no pensamento 

do médico não estava no diagnóstico da existência de diferenças, mas sim, no 

tratamento sugerido que hierarquizava as diferenças e, consequentemente, enfatizava 

perspectivas negativas que contribuíam com a inferiorização dos negros – entre outras 

minorias – fomentando e enraizando desigualdades no contexto social.  

 

Movimento Sanitarista 

Os médicos e intelectuais que compunham o Movimento Sanitarista viam como 

maior obstáculo, para a formação de uma nação brasileira civilizada, a falta de 

saneamento, a qual seria responsável pela proliferação de doenças que, 

progressivamente, se alastravam tanto no meio rural como nos centros urbanos. 

Em outubro de 1916, o médico e professor da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, Miguel Penna, proferiu em discurso a seguinte frase: “O Brasil é um imenso 

hospital” (PENNA apud LIMA e HOCHMAN, 2006, p. 32). Segundo Lima e Hochman 

(2006), a frase de Penna marcou o início da campanha pelo saneamento rural.  

Cabe ressaltar duas importantes realidades do período em análise; uma era que 

grande parcela do território brasileiro permanecia desconhecida pelos cientistas e a 
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outra diz respeito à predominância do território rural, em relação à área urbana. 

Todavia, a sociedade era dividida entre litoral e sertão, sendo, para o pensamento em 

vigor, o litoral civilizado e detentor dos elementos necessários para o progresso, 

enquanto o sertão atrasado, rústico, isolado e abandonado politicamente.   

Se a área rural abrangia quase a totalidade do território brasileiro, seria então o 

sertão quase tudo aquilo que era Brasil. Sendo o sertanejo um povo dominado pela 

doença, seria, portanto o brasileiro um povo doente. A partir dessa perspectiva, a 

leitura feita pelos intelectuais que buscavam a reconstrução da identidade nacional, 

era de estar na doença o elemento que distinguia a condição de ser brasileiro. 

 Com o olhar voltado para os sertanejos, configurou-se um novo dilema na 

esfera científica, em que o problema de se formar uma nação brasileira não estava 

mais no contexto racial, mas nas doenças da população. Descobria-se a partir de então 

o chamado “Brasil Real”. Através desta perspectiva, o Brasil teria uma nova chance de 

se redimir e de se tornar uma nação civilizada. Isso se daria, segundo os defensores do 

movimento sanitarista, através de políticas de saneamento e de higienização. 

Mediante a essa constatação, entre os anos de 1916 e 1920, foi intensificado pelo 

amplo movimento político e intelectual o movimento pelo saneamento do Brasil. 

Refutando o determinismo racial e climático, definiram um novo elemento para o 

atraso brasileiro: a doença.  

Lima e Hochman (2006) são enfáticos ao destacar que Monteiro Lobato, por 

meio de seu personagem, ícone na campanha pelo saneamento Jeca Tatu, considerava 

como alvo prioritário de uma campanha de saneamento as periferias dos núcleos 

urbanos mais que os sertões em si, “para, a partir de São Paulo, remover as estruturas 

tradicionais e improdutivas” (LIMA e HOCHMAN, 2006, p.37). 

Esse pedaço de Brasil abandonado ou não era nem tão longínquo, 
nem tão pequeno assim. A final, como lembrava o médico e escritor 
Afrânio Peixoto, os sertões do Brasil começavam quando terminava a 
Avenida Central, portanto, na periferia da cidade do Rio de Janeiro, 
capital da República (LIMA e HOCHMAN, 2006, p. 37). 

 

Trabalho livre e imigração 

Após a veemente proibição do sequestro de negros africanos a partir do ano de 

1850, passou a se buscar trabalhadores livres estrangeiros, preferencialmente 
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europeus para substituir a mão de obra escrava.  A imigração em massa desses 

trabalhadores se intensificou entre os anos de 1880 a 1930, incentivada 

principalmente pelos benefícios legais de concessão de terras consideradas 

desabitadas5.  

Um importante questionamento a ser pensado, seria com relação à 

necessidade de importação de mão-de-obra estrangeira sendo que o país dispunha no 

período de um grande contingente de homens livres e pobres no campo. A crença das 

elites políticas e científicas era de que os trabalhadores europeus estavam mais aptos 

ao trabalho livre se comparados à população nacional.  

[...] o significado mais imediato de “trabalho livre” é a 
desqualificação dos negros e mestiços para o trabalho independente. 
Eram pois, considerados incapazes de agir por iniciativa própria – 
pressupunha-se, portanto, que fracassariam como pequenos 
proprietários (SEYFERTH, 2006, p.46). 

 

O economista brasileiro Celso Furtado, na busca por explicações que 

justificassem a escolha pelos estrangeiros argumentou que, devido à escravidão, o 

negro teve um desenvolvimento mental reduzido e que, esses preferiam o ócio, pois 

viam o trabalho como algo amaldiçoado. Sendo assim, eles tenderiam a não adaptação 

do trabalho livre (FURTADO apud SIMÕES, 2005). 

A argumentação de Furtado demonstra como o nascente desenvolvimento 

econômico capitalista no Brasil estava despreocupado com a real situação social do 

negro e das minorias sociais. Esse olhar, homogêneo e superficial compreende apenas 

o “resíduo” final gerado pela escravidão, invizibilizado e indesejado.  

Ante a não incorporação ao mercado de trabalho nacional após a abolição, a 

maioria dos negros recém-saídos da escravidão, seus descendentes e as minorias 

sociais, estavam fadadas a viverem de forma precária. Restavam para estes, trabalhos 

ocasionais e atividades mal remuneradas, como trabalhos domésticos, ofício de 

                                                           
5
Nota-se um desacordo ao que seriam consideradas terras desabitadas, pois em algumas localidades 
havia populações que faziam uso desses territórios. “Nas regiões destinadas a projetos de colonização 
no Sul havia populações indígenas e, em algumas áreas, também posseiros “nacionais”; ambos os 
segmentos da população brasileira foram simplesmente ignorados – era como se não existissem” 
(SEYFERTH, 2006, p. 4). 
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sapateiro, barbeiro e vendedores de quitandas. Esses trabalhos, na maioria das vezes, 

garantiam para essa população apenas a subsistência. 

Com a nascente industrialização acontecendo no país, muitos dos 

trabalhadores estrangeiros, assim como os negros libertos, deixaram as zonas rurais 

para procurar novas oportunidades de renda nas cidades. Porém, o negro era pouco 

integrado nesse contexto. A indústria, preferencialmente, inseria os trabalhadores 

estrangeiros, tanto aqueles saídos das fazendas, como os que chegavam diretamente 

de seu país de origem. Em São Paulo, no início do século XX, 92% dos trabalhadores 

empregados na indústria eram de origem estrangeira, principalmente italiana 

(THEODORO, 1998, p.101).  

 É preciso, nesse sentido, frisar que o assim chamado elemento 
nacional, após a abolição, tendeu a ser absorvido pelo processo 
produtivo só em áreas de economia estagnada, onde a imigração 
internacional foi pouco numerosa ou, até mesmo, nula. De fato, sua 
utilização ocorreu mais acentuadamente nas regiões decadentes do 
Vale do Paraíba e nas que apresentavam pouco dinamismo, como 
nas do Velho Oeste, em contraposição ao Novo Oeste: nela, o 
imigrante deixou poucas oportunidades para os nacionais que 
passaram a realizar tarefas mais árduas e de menor remuneração, 
como o desbravamento e preparo da terra, e, praticamente, 
extinguiu as possibilidades de emprego para o ex-escravo 
(KOWARICK apud THEODORO, 1998, p.96 - 97).  

 

Diante de um contexto de formação industrial, com o aumento significativo da 

população e o desejo idealizado pelas elites de modernização, se intensificou o 

processo de urbanização das cidades. Concomitante a esse processo, e seguindo o 

movimento de uma urbanização excludente, expandiam-se na paisagem as periferias 

carentes dos grandes centros. Uma crescente parte do contingente nacional, no 

exercício do subemprego, se instalava nesses territórios pobres das cidades. 

 De fato, a questão da urbanização, ou seja, os problemas 
concernentes à excessiva concentração de população em certas 
cidades, se mostra de maneira mais complexa a partir de 1930. 
Entretanto, pode-se observar, já no final do século XIX, o início de um 
processo de aglomeração da pobreza e da exclusão nas cidades, 
resultante da chegada em profusão de contingentes de ex-escravos. 
Em resumo, à época já proliferavam, nas maiores cidades, as favelas, 
verdadeiros guetos onde se encontravam os pobres (THEODORO, 
1998, p.102). 
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Todo esse conjunto de teorias e ações de desqualificação do negro e de outras 

minorias, formuladas, legitimadas, difundidas e reproduzidas socialmente, foram 

basilares para o processo de marginalização dessa camada da sociedade. “O 

desenvolvimento do Estado- Nação foi caracterizado pelo desenvolvimento de regimes 

raciais de inclusão e exclusão” (HINTZEN, 2007, p.54-55).  As barreiras simbólicas 

criadas nesse processo, interiorizadas nas estruturas sociais, se tornam complexas e 

difíceis de serem rompidas. 

  

A rota da segregação no Brasil, consolidação do território popular 
urbano e suas fronteiras físicas e simbólicas 

As senzalas formaram os primeiros territórios negros no Brasil. Mesmo sendo 

estas construídas para representar a submissão do negro escravizado com relação ao 

poder do senhor, acabou se tornando um espaço em comum para a busca da 

ancestralidade africana celebrada nos terreiros (ROLNIK, 2007). 

Por meio da fulga, foi se consolidando outro tipo de território negro: os 

quilombos, que eram espaços compartilhados e libertados da escravidão, em que o 

negro poderia retomar e exercer o direito sobre o seu corpo.  

Embora a maior parte da historiografia dos quilombos refira-se 
àqueles situados em zonas rurais, havia também – crescentemente à 
medida que se aproximava o fim do período escravocrata – 
quilombos urbanos.  Esses locais ou eram cômodos e casas coletivas 
no centro da cidade ou núcleos semi-rurais – as roças das periferias 
urbanas, bastante semelhantes ao que são hoje as roças de periferia 
dos terreiros de candomblé nas cidades. Núcleos negros importantes 
nasceram desse tipo de configuração; é o caso, por exemplo, do 
bairro do Bexiga, em São Paulo, originário do quilombo do Saracura 
(ROLNIK, 2007, p.78). 

 

À medida que se seguiam os processos de substituição da mão-de-obra escrava 

pela estrangeira, delineavam-se nos centros urbanos os lugares de predominância 

negra. Estes processos constituíam a raiz da consolidação e expansão das classes 

populares nas cidades. Nos estudos de Rolnik (2007) sobre os territórios negros nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, é enfatizada a transformação demográfica 

ocorrida nas duas cidades na virada do século XIX para o XX. Em São Paulo, isso se 

devia principalmente à expansão da produção de café. 
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Modernização das cidades e segregação da população pobre  

Ante, sobretudo à crescente movimentação do centro de São Paulo, a classe 

dominante foi progressivamente abandonando os casarões e se mobilizando para a 

zona sul da cidade. Uma grande porção da população negra e parda passou a ocupar 

os porões e cortiços destes espaços abandonados. Concomitante a esse processo de 

abando do centro pelos ricos e a ocupação do mesmo por pessoas menos favorecidas 

socialmente, foram se formando novos núcleos de classes populares no mesmo 

sentindo para onde se deslocavam as elites ricas. Conforme a observação de Rolnik, 

isso ocorria devido às restritas oportunidades de trabalho existentes na época para 

essa população, que encontravam nos serviços domésticos um meio para sobreviver.   

Os núcleos pobres das cidades eram marginalizados, segundo as observações 

de Rolnik devido, principalmente, a não proletarização das pessoas que os ocupavam. 

Esses espaços eram conhecidos como lugar de gente desclassificada. Rolnik elucida, 

que os pressupostos da época levam a crer que “a intensidade de uma vida em grupo 

não-familiar e a densidade dos contatos no di a dia do cortiço contrastam a 

organização da casa burguesa” (ROLNIK, 2007, p. 81).  Sendo assim, na visão social 

elitizada, a forma de organização habitacional desses núcleos seria imoral e indevida. A 

marginalização dos grupos negros e pobres estaria relacionada ainda à maneira como 

estes se expressavam corporalmente.  

Se, para a comunidade negra, a linguagem do corpo é elemento de 
ligação e sustentação do código coletivo que institui a comunidade, 
para a classe dominante branca e cristã, a freqüência com que se 
dança, umbiga, requebra e abraça publicamente desafia os padrões 
morais. A presença dos terreiros e práticas religiosas africanas 
completa o estigma: candomblé é marginal porque é “crendice”, é 
“religião primitiva”, que afronta a religião oficial (ROLNIK, 2007, p. 
81). 

 

Para uma cidade que idealizava se tornar moderna conforme os padrões 

europeus, possuir um centro tomado por habitações irregulares e pobres, com uma 

população marginal e rudimentar, era para as elites um quadro alarmante que deveria 

ser removido. Diante de tal fato, enumeras ações eram efetivadas com esse propósito. 

Em 1886, na cidade de São Paulo, foi formulado um código de postura municipal, que 
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coibia diversas ações dos grupos negros, como a proibição de certas atividades que 

eram consideradas impróprias pelo novo código.  

[...] as quituteiras devem sair porque “atrapalham o trânsito”; os 
mercados devem ser transferidos porque “afrontam a cultura e 
conspurcam a cidade”; os pais-de-santo não podem mais trabalhar 
porque são “embusteiros que fingem inspiração por algum ente 
sobrenatural” (ROLNIK, 2007, p. 81) 

 

Em torno de discursos dessa natureza, imputações de caracteres variados eram 

dirigidas às populações menos favorecidas. As intervenções dirigidas aos territórios 

negros e pobres das cidades foram se intensificando, pressionando os moradores a se 

deslocarem para outras localidades, geralmente periféricas e/ou locais precários e 

insalubres.  Essas ocorrências foram se tornando cada vez mais crescentes até que 

ações concretas de remoção urbana se etabelecessem. Cortiços, hotéis e pensões 

foram demolidos e os moradores indesejados do centro foram expulsos por completo.   

Os modelos urbanísticos aplicados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 

caracterizaram a remoção de um grande contingente populacional. A chamada 

“limpeza urbana” se deu de forma drástica e violenta.  

Diferente dos Estados Unidos, que historicamente e de forma aberta segrega as 

minorias nos chamados guetos por imposições econômicas e/ou raciais, no Brasil 

existe uma convenção de que este tipo de divisão inexista. Supõe-se que brancos e 

negros pobres compartilham os mesmos espaços em vilas e favelas. No entanto, 

observando as disparidades sociais evidentes no Brasil, pode-se comprovar a 

existência clara de segregação, em que os espaços mais carentes fazem parte 

predominante dos territórios negros.  

Embora tal quadro cresça ainda de um trabalho empírico mais 
profundo e detalhado para se consolidar, é perfeitamente plausível 
falar-se em segregação racial, discriminação e dominação branca 
nessas sociedades: a história do Rio de Janeiro e São Paulo é marcada 
pela marginalização e estigmatização do território negro (ROLNIK, 
2007, p.75). 

  

O território urbano concebido como espaço vivido foi arquitetado por atores 

sociais, como elemento central da dominação e da imposição do poder sobre uma 

minoria excluída. Longe de receberem passivamente essa pressão social negativa, essa 
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parcela da população constituiu e consolidou, ao longo do tempo, dentro do território 

urbano o seu próprio território. Nestes, indivíduos que compartilhavam um repertório 

semelhante de exclusão, segregação e estigmatização se juntaram e compartilharam 

esses espaços, que por muito tempo ficou invisibilizado diante da sociedade de classes. 

 Esses territórios, sem a presença do Estado, foram se concebendo e se 

articulando em torno de leis próprias e de uma cultura singular.  

A grande expulsão do Centro resultou na ocupação dos morros, 
produzindo as favelas, e em uma expansão para os subúrbios, 
seguindo os caminhos das linhas de trem. É nesse momento que o 
território negro carioca desloca-se do Campo de Santana para a zona 
imediatamente contígua, a Praça Onze. É aí, na casa de uma das tias 
afro-brasileiras (Tia Ciata), que nasceu a primeira escola de samba 
carioca. (ROLNIK, 2007, p. 82-83). 

 

Até aqui, o presente artigo trouxe elementos necessários para que seja possível 

entender a construção de um repertório social, em que processos e ações efetuadas 

por atores diversos da sociedade sobre o espaço, construiu/constrói e 

consolidou/consolida coletivamente as cidades em seu processo de urbanização.  

O recorte temporal realizado retomou a memória de um período importante 

para a busca das raízes de processos de marginalização, exclusão e estigmatização de 

uma parcela da população, que teve como recurso ocupar espaços que hoje imprimem 

significados e trazem em si a história da expansão das cidades.  

A escolha por estabelecer uma visão a partir da trajetória do negro ex-escravo, 

se fez relevante, pois se acredita que a história da formação das favelas brasileiras está 

relacionada diretamente com a conjuntura social destes e seus descendentes, que 

foram/são os receptores diretos de processos discriminatórios e estigmatizantes.  

 

A favela na/da cidade, resignificação desse fenômeno como participante 
direto da história da expansão das cidades  

A favela é um fenômeno constituinte da paisagem urbana das cidades 

brasileiras. Muitas são as discussões sobre os problemas sociais existentes nesse 

espaço, no entanto ainda são incipientes os estudos que buscam de forma 

aprofundada entender as raízes constituintes desses problemas. 
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É comum a percepção que se tem da favela remetida a um conjunto agregado 

no espaço surgido de forma espontânea. Esse imaginário leva a concepções que 

concebe a favela como um lugar sem história, à parte e contrária à cidade. Valladares 

(2000) e Barbosa e Silva (2013), são alguns dos autores que estão estruturando bases 

de pensamentos que reformulam esse tipo de visão, resignificando o sentido da favela 

em sua relação com a cidade e colocando-a com uma inserção da própria cidade em si.  

Valladares faz uma crítica à busca científica para interpretar o Brasil como 

nação. Para a autora, a leitura feita com esse fim, geralmente exclui a participação das 

camadas populares como atores dos processos históricos. 

As camadas populares, que nas primeiras décadas do século XX são 
analisadas sobretudo sob o ângulo dos laços entre cultura e política, 
quando aparecem, é sob o rótulo de “povo”, no cortiço ou nas ruas 
do centro do Rio de Janeiro, driblando sua exclusão política por meio 
de movimentos de revolta dos tipos mais variados (VALLADARES, 
2000, p.6). 
  

Com o objetivo de mostrar a importância histórica da favela na construção 

política e social do Brasil, a autora supracitada estabelece uma cronologia do processo 

de consolidação desse fenômeno de forma a coloca-lo no âmbito fundante da cidade 

em seu processo de urbanização.  

A autora enfatiza que os estudos realizados sobre a pobreza podem ser 

divididos em duas etapas cronológicas, cujo divisor seria a institucionalização das 

ciências sociais no Brasil. O primeiro período estudado remete ao início do século XX e 

o segundo, começa nos anos 1960 e vai até os dias atuais. 

Antes da institucionalização das ciências sociais, os profissionais que se 

ocupavam da função de entender a pobreza e suas consequências para a cidade, eram 

em sua maioria, jornalistas, cronistas, engenheiros, médicos, arquitetos, 

administradores públicos e assistentes sociais (VALLADARES, 2000). 

No final do século XIX, a concentração da pobreza nas cidades se fazia 

presente, de forma mais expressiva, nos cortiços, que eram considerados pela 

sociedade da época, como expressa Valladares, como “o lócus da pobreza”, e ainda, 

“como antro não apenas da vagabundagem e do crime, mas também das epidemias”. 

Dessa forma, eram os cortiços as primeiras fontes de investigação dos médicos 
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sanitaristas. Após a já relatada remoção dos cortiços dos centros urbanos, as atenções 

se voltaram para as favelas.  

Embora já existindo desde 1888, registros de lugares com características de 

favela, a primeira que ficou conhecida na história foi o Morro da Favella, antes 

denominada Morro da Providência. Segundo Valladares, a popularidade do Morro da 

Favella se deve ao mito de origem gerado em torno da mesma. Sua denominação, que 

passou a ser, mais tarde sinônimo para qualquer outro aglomerado de habitações com 

pouco valor econômico agregado, está relacionada a esse mito de origem.  

O mito de origem foi suscitado e difundido no âmbito intelectual, 

principalmente por jornalistas da época que, frequentemente subiam os morros com o 

intuito de investiga-los, e publicar as impressões que tinham dos mesmos nos jornais 

da época. Destarte, “seus escritos permitiram o desenvolvimento de um imaginário 

coletivo sobre o microcosmo da favela e seus moradores” (VALLADARES, 2000, p.8). 

Era necessário para tal fim, que a favela fosse descrita de forma homogênea por seus 

observadores.  

Pouco importa terem sido intelectuais das mais variadas tendências 
ideológicas e políticas, com propósitos distintos em suas visitas e 
subidas ao morro. O importante era partilharem, todos, de um 
mesmo entendimento sobre o que eram e representavam tais áreas 
e seus moradores no contexto da capital federal e da jovem 
República, era estarem todos informados por um mesmo conjunto de 
concepções, por um mesmo mundo de valores e idéias. A ponto de 
participarem da construção de um arquétipo, de uma imagem 
padrão que se tornou consensual a respeito desse “mundo diferente” 
que emergia na paisagem carioca pela contramão da ordem 
(VALLADARES, 2000, p.8). 

 

Ao questionar o por quê desse consenso entre os intelectuais, com relação à 

perspectiva que tinham da favela, Valladares infere a presença de um mito formador, 

o mito de Canudos. Segundo a autora, existiria uma ligação entre a história contada no 

livro de Euclides da Cunha, que retrata a Guerra de Canudos e o morro da Favella. A 

associação feita seria ainda, devido à ocupação do morro da Providencia por ex-

combatentes da referida guerra e a posterior mudança do nome da mesma. Essa 

mudança de nome, como coloca Valladares (2000) sugere duas explicações:  

[...] primeiro, a existência neste morro da mesma vegetação que 
cobria o morro da Favella do Município de Monte Santo, na Bahia; 
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segundo, o papel representado nessa guerra pelo morro da Favella 
de Monte Santo, cuja feroz resistência retardou o avanço final do 
exército da República sobre o arraial de Canudos. Se, no primeiro 
caso, a explicação está baseada numa similitude tout court, no 
segundo, a denominação morro da Favella vem revestida de um forte 
conteúdo simbólico que remete à resistência, à luta dos oprimidos 
contra um oponente forte e dominador. A marca de Canudos nesse 
momento fundador é, assim, inconteste. No entanto, é bom frisar, 
não foi simplesmente Canudos, não foi uma povoação de Canudos 
qualquer que desempenhou o papel de mito de origem da favela 
carioca. Foi o arraial de Canudos descrito em Os sertões de Euclides 
da Cunha (VALLADARES, 2000, p.9). 

 

Muitos artigos eram publicados retratando os aspectos da favela, e no olhar 

remetido a ela, por esses intelectuais, era sempre possível perceber a menção que se 

fazia ao sertão, principalmente quando se referiam às características físicas e o mais 

pontual, quando nessa relação mencionavam o isolamento da favela, aquele mesmo 

isolamento do sertão com relação ao litoral. “Acompanhei-os e dei num outro mundo. 

A iluminação desaparecera. Estávamos na roça, no sertão, longe da cidade” (FLÂNEUR 

apud VALLADARES, 2000, p.9. Grifos de Valladares), essas são as palavras de Flâneur, 

cronista da época que retratou em um de seus artigos, publicado na Gazeta de 

Notícias, a experiência que teve quando acompanhou uma seresta no morro de Santo 

Antônio, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1908. Segundo a autora esses relatos 

que faziam menção ao sertão do país, estavam certamente apontando para o fato de 

os sertões não estarem tão distantes, estavam ali, bem próximos, nas encostas e nos 

morros da cidade.   

Verificamos não serem apenas as referências explícitas ao arraial de 
Canudos, feitas pelos cronistas visitantes, que chamam a atenção. 
Encontramos nesses relatos o mesmo tipo de descrição, o mesmo 
tipo de espanto e surpresa diante de um mundo desconhecido 
presente em Os sertões (VALLADARES, 2000, p.10). 

 

A Canudos euclidiana revela, sobretudo, a resiliência de um povo que mesmo 

vivendo de forma precária, resistia à pressão imposta por seus opressores. Conforme 

explica Valladares, essa era a relação feita por aqueles que observavam a favela, entre 

os dissidentes de canudos e os ocupantes das favelas. Outra semelhança seria a visão 

de ser a favela, assim como Canudos uma comunidade de miseráveis, porém um 

espaço de liberdade. 
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Como comunidade organizada, tal espaço constitui-se um perigo, 
uma ameaça à ordem moral e à ordem social onde está inserida. Por 
suas regras próprias, por sua persistência em continuar favela, pela 
coesão entre seus moradores e por simbolizar, assim como Canudos, 
um espaço de resistência (VALLADARES, 2000, p.11). 

 

Os habitantes da porção urbanizada da cidade, as elites do chamado asfalto 

construíam assim o seu imaginário sobre a favela, através do olhar e da imagem 

reproduzidas pelos jornalistas, pois eram esses que ousavam penetrar nesses lugares 

inóspitos, não higiênicos, sem leis, incivilizados e dono de toda sorte, com seus 

moradores miseráveis, violentos e desclassificados. Dessa forma, a favela foi sendo 

descoberta pelas elites e assim, foi progressivamente se interiorizando no imaginário 

coletivo da sociedade. Mais de um século de história que, devido ao reforço de 

estigmas muitas vezes apenas é lembrada e contada a partir de vieses discriminatórios. 

 Estava descoberta a favela... e lançadas as bases necessárias para a 
sua transformação em problema. Observadores qualificados haviam 
dado seu testemunho, registrado e divulgado as primeiras evidências 
de um novo fenômeno (VALLADARES, 2000, p.12). 

  

Barbosa e Silva (2013) enfatizam a importância dos estudos relacionados à 

favela realizados até então por Valladares, entre outros autores, para o “entendimento 

das favelas, como fenômeno multifacetado e das individualidades dos espaços 

populares”. Nesse sentido, entender a favela como um espaço diversificado e 

diferenciado, não significa dizer que a mesma esteja à parte da cidade, essa 

corresponde a uma visão limitada, e que por muito tempo satisfez o respaldo que 

excluiu a favela dos processos de urbanização e melhoramento das cidades. Valladares 

foi pioneira ao que concerne a resignificação da favela como espaço de reprodução 

social formador da cidade.   

 

Considerações finais   

Segundo as observações de Barboza e Silva (2013), a distinção feita sobre o 

espaço, determinando aquilo que faz ou não parte da ordem urbana, são 

determinados por setores dessa hegemonia que também determinam e promove uma 
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hierarquia interna preconceituosa, que discrimina e exclui a favela através de 

estruturas simbólicas legitimadas. 

Essas representações das favelas, destacando a não existência de elementos da 

sociedade dominante, excluem por completo, todo um arcabouço cultural e de 

significados existentes no contexto desses espaços. Além de desconsiderarem as 

possibilidades dessa população de se apropriarem de recursos que por muito tempo 

foram exclusivos das elites. Esses territórios representam a realidade de uma 

sociedade desigual e a rota percorrida pela população menos favorecida 

economicamente, foi a da riqueza e não a da pobreza como se poderia imaginar. 

Quanto mais as cidades brasileiras se introduziam/introduzem no processo de 

desenvolvimento econômico, mais se evidenciam essas diferenças no contexto social. 
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DENSIDADE TÉCNICA: A DINÂMICA DAS REDES DE 
FIBRAS ÓPTICAS EM LONDRINA/PR E A CENTRALIDADE 

METROPOLITANA 
Density Technique: the dynamics of fiber optics networks in Londrina/PR and the 

metropolitan centrality 
 

Wagner Eikiti Suzuki da Cunha6 
 

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

Resumo 
Grandes cidades brasileiras vêm apresentando expansão de atividades características das 
metrópoles, podendo ser observadas em algumas bibliografias. A melhoria na infraestrutura 
de transportes e comunicação vem dotando o território de fluidez necessária para a circulação 
do capital. Dentre essas infraestruturas, destacamos: os novos investimentos na rede de fibras 
ópticas através das empresas públicas e privadas. Deste modo, o trabalho tem por objetivo 
caracterizar a dinâmica das redes técnicas de telecomunicações presentes em Londrina 
correlacionando-as com a centralidade metropolitana num processo de longa data. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foi necessário levantamentos de dados secundários junto a sítios 
eletrônicos, bibliotecas e jornais bem como levantamentos primários mediante entrevistas nas 
empresas que detêm a rede de fibras ópticas no espaço metropolitano de Londrina. 
Palavras-chave: Redes técnicas; Fibras ópticas; Londrina. 
  

Abstract 
Big brazilian cities have shown expansion characteristics activities similar of the metropolis, 
and can be observed in some bibliographies. The improved transport infrastructure and 
communication has encouraged the flow of territory necessary for the circulation of capital. 
Among these infrastructures include: new investment in the network of optical fibers through 
public and private companies. Thus, the article aims to characterize the dynamics of 
telecommunications technical networks present in Londrina correlating them with the 
metropolitan centrality an a long process. For the development of research was necessary 
secondary data collections with the electronic sites, libraries and newspapers as well as 
primary surveys by interviews in the companies that own the network of optical fibers in the 
metropolitan space of Londrina. 
Key words: Technical networks; Fiber optics; Londrina. 

 

Introdução 

Os avanços técnico-científicos que tem sido observado nas últimas décadas dão 

condições para implantação de uma infraestrutura, sobretudo nos grandes centros 
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urbanos. Grandes empresas são bem equipadas com instrumentos tecnológicos que 

aperfeiçoam: a produção de mercadorias; os equipamentos e máquinas sofisticados; a 

agricultura de precisão, dente outros. Tudo conduz para a intensificação dos fluxos de 

mercadoria, pessoas, capital, dados, informações, etc. Dentre estes instrumentos, as 

redes de fibras ópticas se destacam como suporte material por se tratar de ferramenta 

necessária para a circulação de informação interurbana ou intrametropolitana. 

Doravante, a caracterização da dinâmica das redes de fibras ópticas se faz necessária 

tanto na questão técnica quanto na evolução das comunicações.  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar parte dos resultados obtidos 

com a pesquisa sobre o processo de metropolização do espaço londrinense orientado 

a partir das infraestruturas presentes. Dentre essas infraestruturas, destacamos: os 

novos investimentos na rede de fibras ópticas através das empresas públicas e 

privadas. 

Quanto à metodologia dessa pesquisa, foi realizado primeiramente o 

levantamento bibliográfico, por meio de visitas a bibliotecas, sítio eletrônico e jornais. 

Concomitantemente, ocorreu o levantamento das redes de fibras ópticas. A 

caracterização dessas infraestruturas forneceu recorte necessário para estabelecer sua 

importância para o espaço metropolitano de Londrina. Também foram realizados 

trabalhos de campo para reconhecimento do local de estudo e entrevista junto a 

estatal Copel Telecomunicações S/A, detentora da principal rede de fibra óptica no 

Paraná.  

 

As redes de telecomunicações do Brasil: breve histórico 

Hoje, o Brasil conta com produtos de vanguarda no campo das 

telecomunicações; centrais de comutação telefônica digital, fibra óptica, sistema de 

comunicação de dados e textos, permitindo a ligação de terminais de computadores à 

rede telefônica. Mas foi preciso trilhar um longo caminho para atingir esse patamar. 

Muito embora existam diferenças no tratamento do objeto da Geografia, é 

inegável que este objeto – o espaço – é o resultado final da atuação dos homens na 

natureza, ao longo da história. De modo que, sobre este espaço atua uma sociedade 

com uma história particular e uma maneira própria de produzir o que necessita para 
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atender às suas necessidades. Pode-se encontrar nessas sociedades não apenas um, 

mas diferentes modos de produção combinados, com uma predominância de um.  

Concomitantemente, em algumas sociedades, pode-se encontrar, conjugados 

ou não, os dois tipos de modos de desenvolvimento: o industrial e o tecnológico; 

entendendo-se como modo de desenvolvimento quando “se refere à forma específica 

em que o trabalho, matéria e energia são combinados no trabalho para obter um 

produto” (CASTELLS, 1999). A diferença entre esses dois modos de desenvolvimento 

está no fato de que a produtividade do modo de desenvolvimento informático está 

baseada no conhecimento, e não apenas no aumento de trabalho, matéria e energia, 

como é a do industrial.  

Para Castells (1999), várias sociedades do mundo já superaram o nível 

industrial e se encontram numa “era da informação”, onde se produz conhecimento 

em massa. Estas sociedades, de acordo com a divisão internacional do trabalho ora 

implementada e em andamento, são as sociedades tecnologicamente mais avançadas, 

que estão abandonando gradativamente e as indústrias, em detrimento de uma 

tecnologia da informação e do conhecimento. Deste modo, fica reservado aos países 

emergentes preencher este vazio deixado pelas indústrias. Mas, para que tal 

mecanismo dê certo, para que esta articulação seja uma realidade, foi necessário ligar 

estas novas fontes produtoras (países periféricos) aos mercados de consumo (países 

centrais) por uma rede eficiente de transportes e comunicações. Assim, cada um 

desempenha um papel, e os primeiros, além de consumirem informações, também se 

tornam compradores de equipamentos necessários para obtê-las. Esta é a realidade do 

neocolonialismo. As comunicações passaram então, a ser a mola mestra da expansão 

capitalista do mundo. 

O Brasil, muito embora D. Pedro II tenha tomado contato com a invenção de 

Graham Bell, já em 1876, e tenha instalado seus dois primeiros aparelhos em 1877, 

ficou aquém dos países europeus e estadunidenses, em número de aparelhos 

instalados e em área coberta, principalmente pela falta de interesses dos capitalistas 

da época em investirem em um país recentemente libertado da metrópole e, portanto, 

ainda colônia de exploração. 
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Somente após a II Guerra Mundial, quando já tinha experimentado um certo 

crescimento industrial, é que o Brasil consolida-se como mercado dos países mais 

avançados. É nessa época, após o grane avanço tecnológico ocorrido durante a II 

Guerra, que o país sofre um nítido desenvolvimento no setor das comunicações, já 

possuindo estações de serviço telefônico em quase todas as Unidades da Federação. A 

década de 1950 traz a televisão. Mas, é na década de 1960, principalmente em 1962, 

com a instalação do Código Brasileiro de Telecomunicações, que o país evolui 

finalmente nesse campo. Na década de 1970 todo o país estava interligado entre si e 

com o mundo, via satélite. Data também, deste período a criação da TELEBRÁS. 

Até 1998, as telecomunicações no Brasil eram propriedade do Estado e 

constituíam o sistema Telebrás. Em 16 de julho desse ano, na qual o Estado deixava de 

ser provedor dos serviços de telecomunicação e passava a agir apenas como regulador 

do setor através de um órgão especial para essa finalidade, a Anatel (Agência Nacional 

de Telecomunicações).  

Até a privatização das empresas do sistema Telebrás, em cada estado havia 

apenas uma ou duas operadoras de telefonia fixa e uma de telefonia celular. Entre 

1997 e 2001, foram habilitadas as novas concessionárias responsáveis pelo setor das 

telecomunicações no Brasil. Em 1997, foram licitadas concessões de telefonia móvel 

celular para a Banda B, que até então não operava no país. 

O sistema Telebrás foi dividido em doze holdings, que foram vendidas em 29 

de julho de 1998: três de telefonia local e de longa distância com atuação regional; 

uma de telefonia fixa de longa distância internacional e oito de telefonia móvel (Banda 

A). Veja a receita da venda das empresas do sistema Telebrás nas tabelas 1 e 2. Em 

2001, foram licitadas as concessões para telefonia celular para as Bandas D e E. 

 

Tabela 1 - Licitações de empresas de telefonia celular – Banda A 

Empresas Receita de venda (US$ milhões) 

Telesp Celular 3.082 

Tele Sudeste Celular 1.168 

Telemig Celular 649 

Tele Celular Sul 601 

Tele Nordeste Celular 567 

Tele Leste Celular 368 

Tele Centro Celular 378 
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Tele Norte Celular 161 

Total 6.974 

Fonte: Anatel, 2012 – Org.: CUNHA, W. E. S., 2014 
 

Tabela 4 - Licitações de empresas de telefonia fixa e de longa distância 

Empresas Receita de venda (US$ milhões) 

Telesp 4.967 

Tele Centro-Sul 1.778 

Tele Norte-Leste 2.949 

Embratel 2.276 

Total 11.970 

Fonte: Anatel, 2012 – Org.: CUNHA, W. E. S., 2014 
 

Nos setores onde duas empresas concorrem no mercado de telefonia fixa, 

uma delas é denominada “empresa-espelho”. Portanto, a função da empresa-espelho 

é estimular a concorrência, melhorando os serviços e disciplinando os preços no setor. 

A licitação para as empresas-espelho deu-se em 1999 (CUNHA, 2013). 

Para regularizar o atual mercado do setor da telefonia fixa, a Anatel dividiu o 

território brasileiro em quatro setores: 

 Região I: Norte, Nordeste e Sudeste. Telemar; empresa-espelho – Vésper 

S.A. 

 Região II: Centro-Oeste e Sul. Brasil Telecom e CTBC Telecom; empresa-

espelho – Global Village Telecom (GVT); 

 Região III: São Paulo. Brasil Telecom (RS), Telefónica e CTBC-Telecom; 

empresa-espelho – Vésper São Paulo; 

 Região IV: nacional – todas as regiões e várias empresas. 

 

Nas ligações internacionais, várias empresas funcionam a Embratel e sua 

“empresa-espelho” Intelig. Na telefonia móvel, várias empresas operam no mercado 

brasileiro. 

O sistema de telecomunicações através do desenvolvimento tecnológico fez 

com que o Brasil tivesse um avançado progresso no setor das telecomunicações, 

resultado das concessões das técnicas doravante reguladas pela ANATEL. Apesar da 

superação da maioria das dificuldades que enfrentou o setor ao longo dos anos, ainda 
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depara-se o país com certas disparidades entre cidades e até mesmo regiões, e com 

isto, alguns espaços apresentam densidades técnicas enquanto grandes nós de redes. 

 

A importância das redes técnicas em espaços metropolitanos 

Grandes cidades brasileiras vêm apresentando expansão de atividades 

características das metrópoles, podendo ser observadas em algumas discussões 

efetuadas por Lencioni (2003). Ela analisa sob diversos aspectos, o processo de 

metropolização e transformações de determinados centros urbanos que vem 

incorporando cada vez mais características metropolitanas. A autora afirma que “[...] 

esse processo de metropolização do espaço imprime ao território características que 

até então eram exclusivas das metrópoles” (LENCIONI, 2003, p. 35). Esses espaços 

apresentam atributos tais quais: 

[...] altas taxas de urbanização, a magnitude expressiva dos 
investimentos de capital, a concentração das condições gerais de 
produção, tais como a infraestrutura de transportes ou a rede de 
fibra óptica, bem como as atividades de serviço, notadamente 
aquelas relativas à prática do trabalho imaterial e às atividades de 
gestão do capital, denunciam estar ocorrendo o processo de 
metropolização do espaço (LENCIONI, 2003, p. 40). 

 

Quando Davidovich (2003) tenta situar a metrópole na contemporaneidade, é 

estabelecido fases considerando a trajetória que tem desenvolvido em diferentes 

contextos políticos e econômicos. No Brasil, 

[...] a institucionalização da metrópole [...] se constituiu em um dos 
marcos de um projeto geopolítico de integração do território 
nacional e do desenvolvimento industrial com base em uma 
sociedade dominantemente urbana [...] uma rede urbana 
funcionalmente interdependente e hierarquizada devia assegurar a 
consecução de metas comuns e o equilíbrio do sistema. Por sua vez, 
a expansão de redes técnicas de transporte, energia e comunicações 
garantia o crescimento de um mercado interno de dimensão 
continental (DAVIDOVICH, 2003, p. 57). 

 

Essas redes técnicas é tema de debates sobre “[...] à difusão de teses que 

giram em torno de sua capacidade de anular o espaço e de transformar o território” 

(DIAS, 2003, p. 91), no entanto as redes incidem sobre o espaço outras 

territorialidades. Para Lencioni (2001) “[...] a noção de distância entre um lugar e outro 
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se alterou profundamente. Mas isso está longe de significar que houve anulação do 

espaço pelo tempo, pelo simples fato de a velocidade dos fluxos transformarem as 

distâncias entre os lugares” (p. 3).  

Lencioni (2001) faz analogia com o ‘reino dos lugares’ e espaço não 

metropolizado; e ‘reino dos fluxos’ e espaço metropolizado. Segundo a autora,  

Aqueles territórios, nos quais esse processo de metropolização ainda 
não imprimiu uma nova lógica, constitui um espaço não-
metropolizado. Esse espaço é, fundamentalmente, mais 
heterogêneo, com menos densidade demográfica, taxa de 
urbanização, fluxo de pessoas e mercadorias. Aí encontramos os 
menores índices de investimento de capital na atividade industrial e 
poucos casos de ocorrência de gerenciamento da atividade industrial 
separado da planta fabril. As características metropolitanas estariam 
aí ausentes? Não. Mas, surgem raramente. Aí é o reino dos lugares 
em contraposição ao espaço metropolizado, que se constitui, 
fundamentalmente, no reino dos fluxos (p. 4).  

 

Dias (2003, p. 92) elucida o fato “[...] de o espaço metropolitano constituir um 

contexto e permanente inovação, dada a sua espessura econômica e sociocultural”. Já 

Lencioni (2001) aponta como a partir da capital paulista emerge um novo espaço, “[...] 

agora um espaço de redes estruturadas em fluxos de informação e comunicação” (p. 

5). Davidovich (2001, p. 1) complementa esse pensamento afirmando que o espaço 

concreto é “[...] afetado cada vez mais pela maximização de redes e fluxos de 

intercâmbio, de capital, de imagens, símbolos e sons e pela minimização dos efeitos de 

contiguidade física”. 

O Brasil ainda apresenta escassa literatura sobre o processo de 

metropolização do espaço impulsionada pela infraestrutura, doravante, autores 

estadunidenses e europeus têm voltado suas pesquisas para esta importante temática 

da geografia urbana. Dentre eles, podemos citar a tese de doutorado de Emmanoil 

Tranos (2009), intitulada The Geography of the Internet Infrastructure in Europe, onde 

faz um importante levantamento dos backbones de fibras ópticas no continente 

europeu. Em um de seus debates, o autor discorre sobre a presença das redes técnicas 

de fibras ópticas em áreas metropolitanas, as chamadas MAN – Metropolitan Areas 

Networks (Redes de Áreas Metropolitanas).  
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Segundo Tranos (2009), pode-se considerar que as regiões que mais adquirem 

os backbones de internet são explicadas pelas altas dimensões de atividades urbanas, 

estando em intenso nível metropolitano. Embora não haja uma explicação simples ou 

única da geografia dos backbones na União Europeia, conclui-se que se trata, no 

entanto, de redes ao mesmo tempo previsível e impressionante, se considerarem os 

intensos fluxos através dessas vias capilares, uma vez que em grande parte reflete as 

estruturas espaciais, desenvolvimento a economia das áreas metropolitanas da 

Europa. A internet e suas redes de backbone não parecem desafiar caminhos 

existentes, mas reforçam as atuais áreas centrais metropolitanas da Europa. As redes 

de fibras ópticas “[...] perderam o seu caráter de descentralização para uma estrutura 

mais centralizada, a fim de atender a demanda de serviços especializados. E 

considerando que a internet é um fenômeno urbano, a demanda por essas 

importantes atividades é maioritariamente alocados em áreas metropolitanas” 

(TRANOS, 2009, p. 237). 

Já nos Estados Unidos, de acordo com Greenstein (2004) desde o início, a 

distribuição da capacidade de backbone não quis seguir perfeitamente a distribuição 

da população dentro das regiões metropolitanas. Seattle, Denver, Austin, e Boston 

tem um número desproporcionalmente grande de conexões (em relação a sua 

população), enquanto grandes cidades como Filadélfia e Detroit tiveram 

desproporcionalmente menos conexões. Além disso, as maiores áreas metropolitanas 

são bem servidas pela espinha dorsal, enquanto áreas como o sul agrícola têm 

relativamente poucas conexões. As grandes cidades geraram uma receita suficiente 

para suportar mais participantes do que as pequenas cidades fizeram. As metrópoles 

receberão o maior número de participantes e as pequenas o mínimo. Esses fatores 

seguiram padrões como: o tamanho da população, a população economicamente 

ativa, a renda, onde as altas capacidades de conexão de entrada e saída irão favorecer 

as áreas metropolitanas. Assim, as grandes cidades centralizadoras de corporações tais 

como companhias de oleodutos que possuem as redes nacionais construídas, e filiais 

de vários instrumentos, como as ferrovias são detentoras das redes regionais 

construídas. Essas empresas alugam principalmente a banda larga para outras 

empresas e é impossível saber o quando as redes dos provedores de backbone é 
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incluído ou excluído. São esses provedores que ligam o principal anel de internet das 

faculdades e universidades juntamente a outros grandes clientes. Todo esse processo 

ocorre nas regiões metropolitanas através das MAN (MALECKI, 2002). 

Moss e Townsend (2000) fizeram uma leitura das principais áreas 

metropolitanas dos EUA - Washington, San Francisco, Nova Iorque, Chicago e Los 

Angeles - e analisaram tipologias das redes de fibras ópticas distribuídas através delas. 

Assim, Washington e San Francisco possuem um intrincado backbone, a primeira de 

tecnologia estatal, enquanto que a segunda, empresarial. A conclusão a que chegaram 

é que o nível de densidade técnica das três cidades globais é marcante e irradiam seus 

tentáculos sobre o globo, perpassando os limites de região metropolitana. Por fim, os 

autores destacam a importância da infraestrutura de fibras ópticas enquanto 

elemento essencial do desenvolvimento urbano e da vida econômica de uma área 

metropolitana.  

 

Densidade técnica: a dinâmica das fibras ópticas em Londrina-PR 

Um espaço metropolitano, portanto, liga-se diretamente às suas condições de 

acesso às tecnologias, que definem seu grau e aptidão de estar conectada a outros 

espaços no mundo. Esta disposição de conectividade, atualmente, está intimamente 

ligada à estrutura de cabo de fibra óptica que se espraia pelo mundo, chegando às 

unidades federativas do Brasil. Em Londrina, os níveis de conexão por cabo de fibra 

óptica são perceptíveis pela presença concomitante de empreendimentos privados, 

mas também de investimentos públicos, como indícios de atividades paralelas do 

Estado somado ao advento da economia neoliberalista de mercado. 

A descrição da rede de fibra óptica na Região Metropolitana de Londrina, 

portanto, deve considerar que a possibilidade de representação torna-se possível com 

base em dados institucionais, adquiridos geralmente pelas próprias empresas 

geradoras e consumidoras de tais tecnologias, numa lógica de mercados atual no 

mundo. As informações, portanto, caminham pelo marketing das empresas ou do 

governo estadual, como ainda pelas assessorias, que sistematiza e divulga dados sobre 

o tema, distribuindo aos interessados no assunto. Trata-se, portanto, de conceber o 

processo descritivo como pesquisa exploratória em que dar visibilidade a uma 
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estrutura de fibra óptica no Paraná e em Londrina enquanto uma das dimensões do 

processo de metropolização. 

Segundo o IBGE (2010), a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) possui uma 

população de 3.488.457 habitantes; e segundo a Anatel (2011 apud SANTOS, 2014) 

possui 1.293 ERBs7 e 682.197 acessos fixos, centralizada 53,7% em Curitiba. Logo 

abaixo, encontra-se a região de Londrina com elevada relevância, apresentando altas 

concentrações populacionais, de acessos e ERBs. Com população de 2.037.152 (IBGE, 

2010), o Norte Central concentra 579 ERBs e 372.059 acessos fixos. 

Consequentemente, Londrina é o município com a maior presença de acessos e de 

técnica, concentrando 41,5% do total dos acessos fixos e 165 ERBs, equivalente a 

28,4%. Com esses dados, podemos considerar que, a cidade central da Região 

Metropolitana de Londrina, que possui 154.6548 telefones fixos possui uma densidade 

técnica superior a da RMC com 366.862, conforme aponta a tabela 3. 

 

Tabela 3 – Densidade técnica a partir de telefones fixos, 2010 

Município Tel. fixos Pop. (2010) Variação (%) 

Curitiba 366.862 1.751.907 20,9 

Londrina 154.654 506.701 30,5 

Maringá 53.697 357.077 15,0 

Fonte: ANATEL, 2012; IBGE, 2010 
 

As regiões onde há maior acesso da telefonia são também as consideradas 

economicamente relevantes pelo Ipardes (2006). Nestas regiões “[...] encontram-se as 

melhores condições de trabalho, em termos quantitativos e qualitativos, e de vida, 

além de que eles sediam importantes segmentos da matriz agropecuária e industrial 

brasileira, especialmente em porções que combinam condições naturais e 

infraestruturais para a sua existência” (IPARDES, 2006, p. 9). 

O Ipardes (2006) considera que as regiões que possuem as melhores condições 

de vida e maior desenvolvimento tecnológico são também as que possuem as 

                                                           
7
 Estação Rádio Base (ERB) ou “Cell site” é a denominação dada em um sistema de telefonia celular para 

a Estação Fixa com que os terminais móveis se comunicam. 
8
 Conforme dados da ANATEL (2012).  
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empresas mais competitivas. As regiões com maiores investimentos em infraestruturas 

são as que possuem alto nível de desenvolvimento econômico compatível com os 

atuais padrões de concorrência empresarial. Àquelas com os melhores trechos de 

circulação rodoviária são também as maiores em quantidade de acessos telefônicos.  

No que se refere à telefonia, o Estado do Paraná passa a receber os primeiros 

serviços através da Sercomtel, em 1993, atuando na cidade de Londrina. Segundo 

Santos (2014), “[...] logo em seguida a Tim passa a instalar seus primeiros ERBs [...] em 

1994, nas cidades de Apucarana, Arapongas, Cambé, Cambira, Mandaguari, Maringá, 

Rolândia e Sarandi” (p. 157). Apenas três anos depois, em 1997, Curitiba e municípios 

de sua região metropolitana recebem a rede expandida de ERBs da Tim. Logo, 

podemos constatar que os municípios que compõe a Região Metropolitana de 

Londrina tiveram singular pioneirismo quanto à implantação dessas redes técnicas no 

Estado do Paraná.  

Por conseguinte, o Ipardes (2010) qualifica os municípios da RML: 

Com forte articulação espacial das atividades econômicas, tais 
arranjos caracterizam-se como áreas densamente urbanizadas, 
polarizadas pelas principais centralidades do Estado. Apresentam 
indicadores de elevado crescimento populacional; concentração da 
riqueza, medida na produção industrial, no comércio, nos serviços e 
no emprego gerado; densa rede de ativos científicos e tecnológicos e 
de infraestruturas; intrincados fluxos de pessoas e mercadorias. 
Assim como ocupações e usos compondo, em alguns casos, manchas 
contínuas sobre mais de um município. As dinâmicas territoriais que 
operam na produção desses espaços de concentração resultam das 
lógicas do capital, em sua busca de condições vantajosas para 
reprodução e acumulação, favorecidas pela atuação do Estado a 
partir da formulação de políticas e adoção de estratégias de 
desenvolvimento, tendo nas cidades o seu elemento estruturador (p. 
22). 

 

No Paraná, os serviços de fibras ópticas são ofertados pela Copel 

Telecomunicações, empresa subsidiária da Copel. Em 1997, inicia-se a implantação do 

backbone9 de fibras ópticas no Paraná e já em 1998 a rota de distribuição das fibras 

ópticas chega a Londrina e municípios do entorno, os quais compõem o anel principal 

do backbone da Copel. Em 15 anos de desenvolvimento técnico, a Copel ocupou todos 

                                                           
9
No contexto de redes de computadores, o backbone (traduzido para português, espinha dorsal - 
embora no contexto de redes, backbone signifique rede de transporte) designa o esquema de ligações 
centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado desempenho.  
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os municípios paranaenses em 2013, com cobertura digital e investimentos de 200 

milhões de reais em infraestruturas, sendo o primeiro Estado brasileiro a oferecer os 

serviços em todo seu território10. Portanto, o fechamento anual apresentou mais de 

10.000 km de cabos óticos.  

Esta rede de fibras ópticas foi sendo construída tendo como base o backbone 

da Copel, estabelecendo alguns municípios como polos de transmissão de sinais. A 

rede é conectada diariamente com o backbone, que possui a capacidade de 

transmissão de dados em velocidade de 10 Gbps (Giga bits por segundo)11. Com o 

interesse do próprio governo do Paraná, a Copel passou a ampliar essa rede que até 

então atendia apenas os usos do governo do estado. Doravante, empresas privadas de 

telefonia celular e fixa, que necessitavam dessa técnica, vieram à procura da Copel 

para usufruírem de um fluxo de informações mais rápido. Com isso, foi inevitável ao 

aumento da capacidade de fluxo para o backbone principal. Houve, então, um upgrade 

da capacidade de velocidade de conexão da espinha dorsal da Copel para 40 lambdas 

de 10 Gbps cada. A Siemens é a fornecedora do cabeamento de fibras ópticas para a 

Copel Telecomunicações.  

Alguns anéis se destacam nessa rede: a interligação entre Curitiba, Ponta 

Grossa e Londrina; entre Curitiba, Guarapuava e Pato Branco; e entre Londrina, 

Maringá e Cascavel; transportando dados com a velocidade de 10 Gbps. Neste caso, as 

cidades de menor porte são, geralmente, atendidas por anéis de 1 Gbps que partem 

das cidades maiores, configurando as micro redes de fibras ópticas. Por exemplo, por 

Londrina passa o backbone principal com 10 Gbps, não obstante, outra rede trafega, 

inserida em uma micro rede que passa por Cambé e calha em Apucarana (figura 1). 

 

Figura 1 - Anel de fibras ópticas da Copel, 2012 

                                                           
10

Disponível em: <www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=44941>. 
Acesso em: 02 jul. 2014. 

11
Gbps refere-se a uma unidade de medida para a velocidade do fluxo da informação digital, o 
equivalente à um bilhão de bytes por segundo. Dicionário de Tecnologia. Disponível em: 
<www.origiweb.com.br/dicionário-de-tecnologia/Sbps>. Acesso em: 02 jul. 2014. 
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Fonte: SANTOS, 2014 

 

Só a cidade de Londrina possui 15% de toda a tecnologia corporativa da rede de 

fibras ópticas da Copel Telecomunicações. No entanto, as fibras que circulam pelo 

espaço metropolitano de Londrina não aproveita toda a capacidade, sendo hoje em 

torno de 5 GB. Ou seja, há uma rede “potente” em termos de capacidade, mas a 

demanda ainda não a utiliza.  

Os backbones da Copel Telecomunicações possuem um cabeamento de 36 

fibras (exclusivos para uso da Copel). Cada cidade possui uma estação e dentro dessas 

estações ocorrem bifurcações para onde saem as redes de acesso monomodo para 

serviços oferecidos para as empresas. Assim, a Copel possui diversos clientes que 

utilizam a tecnologia do estado para fins empresariais. O backbone que trafega por 

Londrina com a capacidade de 10 GB possui saída direta para as cidades de Cambé, 

Ibiporã, Apucarana e Assaí. Como parâmetro de comparação, Curitiba hoje utiliza 

aproximadamente 12 GB de capacidade em sua rede, pois o demanda é elevada, tendo 

em vista que na capital paranaense concentra-se uma infinidade de empresas privadas 

e órgãos públicos para administração estadual e de uma metrópole regional com 3 

milhões de habitantes.  
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Esta configuração da rede de fibras ópticas proporciona a interligação entre 

diversas agências, setores e empresas, sejam elas públicas ou privadas, 

proporcionando o uso corporativo do território (SANTOS, 2014). Outro órgão que 

utiliza a rede da Copel é o próprio governo do Paraná, mediante a CELEPAR - 

Companhia de Tecnologia e Comunicação do Paraná. Nesta rede, os serviços são 

oferecidos entre empresas estatais. A CELEPAR, por sua vez, recebe os serviços e 

encaminha para outros setores estaduais, como a Secretaria de Estado; estas por sua 

vez são conectadas, via fibras ópticas, as suas regionais ou setores.  

Ou seja, todos os órgãos públicos estaduais bem como toda a rede de ensino 

básico da Região Metropolitana de Londrina estão conectados através de centenas de 

backbones comandados pelo governo do Estado do Paraná. Também estão conectadas 

a esta rede algumas prefeituras do Paraná, no qual Londrina faz parte. A Copel 

também aproveita a rede para distribuição, geração e transmissão no setor de energia. 

Segundo Santos (2014, p. 195): 

Outro setor está interligado a este sistema, por exemplo, é a 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, 
que conecta as faculdades e universidades paranaenses, como a UEL, 
UEM, UEPG, Unicentro, Unioeste, Escola Superior Sul Americana de 
Cinema e TV (CinetvPr), Instirutos de Tecnologia do Paraná, Conselho 
de Dirigentes de Instituições de Ensino e Pesquisa, Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná, Faculdade de Artes do Paraná, [...] todas as 
[...] Unespar [...] e Universidade Estadual do Norte do Paraná. 

 

Há, no espaço metropolitano de Londrina, outras redes de backbone: a RNP – 

Rede Nacional de Pesquisa atua em Londrina através da IES UTFPR, com um link de 

grande capacidade para a região, através dos quais está conectada pelo link de 

entroncamento Sul do Brasil.  

Da mesma forma, a Copel integra em sua rede de fibras ópticas as empresas 

privadas. Este sistema de infraestrutura é de suma importância para a economia da 

Copel Telecom na configuração do uso corporativo do território (SANTOS, 2014). De 

maneira geral, é muito difícil concentrar capital somente com a disponibilização de 

infraestrutura; porém a Copel Telecomunicações apresenta a vantagem de ter um 

pequeno número de concorrentes e de atuar em parceria com a Companhia 

Paranaense de Energia, sua principal acionista. Hoje, outras empresas de 
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telecomunicações compram o serviço da Copel, como por exemplo: Global Village 

Telecom, Intelig Telecom, Telefónica S/A, Embratel Participações S/A, Sercomtel 

Telecomunicações S/A e Claro/Americel Telecomunicações do Brasil S/A. Essas 

empresas adquirem a rede já existente pela Copel Telecomunicações e fornecem para 

outras empresas em Londrina, como: Itaú Unibanco S/A, rede varejista 

Pernambucanas, Wal-Mart Stores, rede de hipermercados Super Muffato, elevadores 

Atlas Schindler, Dixie Toga embalagens e as redes de farmácia Nissei, Vale Verde, etc. 

Por um longo período a Sercomtel S/A se manteve como a detentora da 

concessão do anel de fibras ópticas em Londrina. Hoje, ela oferece serviços de dados e 

internet, individualmente e em companhia com a Copel. A partir de 2009, a Anatel 

autoriza sua expansão para todo o Paraná para operação na telefonia fixa e banda 

larga, atuando em 46 cidades paranaenses; em parceria com a Copel, atende 33 

cidades com fibras ópticas e 13 cidades são atendidas somente com seus aparatos 

técnicos; e na telefonia celular, atende duas cidades12.  

Com o intuito de baratear custos, as operadoras de telefonia celular (Vivo, Oi, 

Claro e Tim) criaram uma rede independente contendo 24 fibras, sendo então 3 cabos 

para cada operadora, onde dividem a mesma rede, fazendo uma rota na região Norte 

do Paraná. A cada backbone pode conter 2, 6, 12, 24, 36, 48 até 144 fibras 3 de cada 

operadora. Como são anéis privados e independentes, a Copel não possui a rota pelas 

quais entrelaça essas redes. 

 

Considerações Finais 

Harvey (2005, p. 43) considera que Marx reconheceu que “a acumulação de 

capital ocorria num contexto geográfico”, aplicando a teoria da localização. Este 

processo de acumulação depende, primeiramente, da existência de um excedente de 

mão-de-obra, seguindo da existência de um mercado que ofereça os meios de 

produção e as técnicas e, por fim, um mercado adquira sua produção. 

Assim, é formada a rede de fibras ópticas no espaço metropolitano de 

Londrina, interligando empresas, órgãos administrativos do Estado e das prefeituras, 

                                                           
12

 Dados disponíveis em <www.sercomtel.com.br/portalSercomtel/empresa.localidadesAtendidas.do>. 
Acesso em: 03 jul. 2014. 
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como também escolas públicas e até institutos de ensino superior (IES). A 

implementação dessas infraestruturas ocorre juntamente com a Sercomtel, no ramo 

das telecomunicações na disponibilização de serviços de voz e dados de alta qualidade 

a custos menores para o mercado competitivo. Desta forma, Londrina e seus 

municípios contíguos que sempre tiveram sua marca de pioneirismo em 

telecomunicações estiveram desde cedo na rota dos principais anéis de fibras ópticas 

do Brasil. Doravante, a importante presença dessas infraestruturas de comunicação e 

informação impulsiona, cada vez mais, o processo de metropolização do espaço em 

Londrina. 

Na Região Metropolitana de Londrina, os níveis de conexão por cabo de fibra 

óptica são notados pela presença simultânea de empreendimentos privados, em geral 

de capital internacional, mas também de investimentos públicos, como indicativos das 

atividades paralelas do poder público que detém os serviços de fibras ópticas, através 

da Copel Telecom. O Estado se apropria das ações normativas e as multinacionais dos 

serviços e das técnicas oferecidas.  

O nível de densidade técnica hoje em Londrina é bastante elevado se 

tomarmos como parâmetros capitais como Curitiba e Florianópolis. As reflexões e os 

levantamentos suscitam repensar o papel do Estado enquanto responsável por dotar 

um espaço de infraestruturas necessárias para a circulação do capital, de pessoas e de 

informações. É através desses investimentos que um espaço vai se tornando complexo 

e na medida em que a cidade se espraia, o grau de complexidade aumenta, atingindo 

níveis metropolitanos. 
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BREVES REFLEXÕES SOBRE CAMPO/CIDADE-
RURAL/URBANO NA URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

Brief reflexions about city/field-rural/urban in the contemporary urbanization 
 

Jhérsyka da Rosa Cleve13 
 

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

Resumo  
A discussão em torno das categorias campo, cidade, rural e urbano tem sido o tema de 
diversas áreas do conhecimento e tem obtido relevância dentro da Geografia. A nova 
dimensão assumida pelas relações sociais, econômicas e culturais estabelecidas entre o campo 
e a cidade passou a exigir a compreensão de que o urbano e o rural não devem ser mais 
pensados como recortes territoriais isolados, como tradicionalmente o fora. O presente artigo 
trata-se de uma breve reflexão sobre as relações entre cidade/campo e urbano/rural no atual 
contexto, visto que as fronteiras entre eles são cada vez mais tênues.  
Palavras chaves: relação campo – cidade; rural – urbano; categorias. 
 

Abstract  
The discussion around the categories field, city, rural and urban has been the subject of 
various areas of knowledge and has obtained relevance in Geography. The new dimension 
assumed by the social, economic and cultural relations between the countryside and the city 
began to demand the realization that the urban and rural should not be thought of as isolated 
territorial clippings, as traditionally the outside. This article this is a brief reflection on the 
relationship between city / country and urban / rural in the current context, as the boundaries 
between them are increasingly blurred. 
Key Words: relation field - city; rural - urban; categories 

 

Introdução 

O processo de urbanização e modernização tem feito com que campo e cidade 

no Brasil passem por alterações significativas em suas formas espaciais, em virtude 

disto estas categorias tem sido analisadas de forma simplista ao delimitar apenas com 

formas estatísticas como é feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

A distinção e a delimitação entre o rural e o urbano tornaram-se uma tarefa 

mais difícil a partir das transformações que tem ocorrido atualmente entre a cidade e 
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o campo. As discussões sobre as definições do que seria rural/urbano e campo/cidade 

surgem no meio acadêmico, no início do século XX, porém, é a partir da década de 

1970 que estas questões se tornaram mais intensas.  

Diferentes áreas do conhecimento, como a Sociologia, a Economia e a 

Geografia têm buscado em seus debates apontar questões para uma renovação e 

reavaliação sobre o debate entre o rural e o urbano.  

A reflexão sobre as categorias campo, cidade, rural e urbano como foi dito tem 

sido estudada por diversas áreas do conhecimento, entretanto essas análises vêm 

sendo feitas sob as mais variadas perspectivas. 

Na verdade, o que tem acontecido é que está cada vez mais difícil delimitar o 

que é rural e o que é urbano, aparentemente a questão da diferenciação entre o 

urbano e o rural tem se tornado cada vez menos importante. As cidades não podem 

mais ser identificadas apenas como os centros de decisões e demandas econômicas e 

industriais, o campo não pode ser entendido, mas apenas como a agricultura e a 

pecuária, como aponta Sobarzo (2006):  

Essas novas relações cidade/campo não devem ser pensadas como 
de dependência ou de “mão única”, já que não é somente a cidade 
que irradia o conhecimento, a racionalidade ou os comportamentos 
para o campo, mas é o campo que em função de suas demandas 
determina alguns processos na cidade. (2006, p.56) 

 

Dessa forma, o que podemos notar é que as novas relações do campo e cidade 

estão em constantes mudanças, não podemos pensar que a cidade sobrepõe-se ao 

campo, pois o processo que tem ocorrido é que o campo passou a influenciar as 

iniciativas dos agentes urbanos, a partir das prestações de serviços e até mesmo com o 

surgimento de novas profissões que atendam as demandas vindas do campo.  

Assim, as novas relações estabelecidas entre o campo e a cidade advêm 

especialmente, do fim da autossuficiência do campo, pois em nosso cenário atual o 

campo depende de equipamentos e serviços implantados na cidade, portanto essas 

modificações exigem uma compreensão de que o urbano e o rural não devem ser mais 

pensados como recortes territoriais isolados. Eis então o desafio, pois a relação que 

existe entre estes espaços é de complementaridade.  
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Segundo Moreira (2005, p. 10) “Não é mais aceito falar em um rural 

exclusivamente agrícola ou de um urbano que não inclua também possibilidades de 

construção de identidades rurais”.  

No Brasil, as situações urbana e rural são determinadas pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), que analisa a partir da seguinte situação: 

população urbana é aquela em que as pessoas localizam-se em domicílios localizados 

nas cidades ou sedes distritais; população rural é aquela que se localiza em toda área 

fora dos limites urbanos.  

Entretanto, a análise amparada apenas em dados estatísticos acaba 

desconsiderando a realidade social e as próprias relações construídas, assim há 

enormes controvérsias no que diz respeito à análise que o IBGE faz em relação às 

situações do urbano e rural.  

Determinados autores falam de uma urbanização completa da sociedade na 

qual inclui o campo, já outros apontam o “novo rural” como saída para um mundo que 

precisa se modernizar, existem também aqueles que colocam o campesinato como 

forma de recriação do campo e de resistência ao sistema capitalista, ainda há outros 

que propagam a morte do rural, considerando o campo e o camponês como 

“extintos”.  

Dessa forma, existe um apanhado de autores que tem se dedicado a tratar de 

questões sobre as interpretações e definições sobre o rural e urbano, campo e cidade, 

tais como: os sociólogos Sorokim, Zimmerman e Galpin (1981), Carneiro (1998; 1997), 

os economistas Veiga (2004), Abramovay (2000), Graziano da Silva (2002) e os 

geógrafos Sposito (2006), Endlich (2006), Bernadelli (2006), Reis (2006), Carlos (2004), 

Resende (2007), Rua (2007), entre outros. A discussão que proponho fazer neste artigo 

é a partir de uma revisão de literatura dos autores que citados acima, principalmente, 

a partir de teóricos como Henri Lefebvre e Milton Santos. 

Para compreendermos sobre o que de fato é o espaço urbano e rural parto da 

definição de Lefebvre (1999, p.69) sobre o espaço, entendido como “resultado de uma 

história que deve se conceber como a obra de agentes ou atores sociais, de sujeitos 

coletivos, operando por impulsos sucessivos.” O autor deixa claro que é a partir das 

interações sociais que surge e se consolida o que é espaço urbano e rural.  
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Assim sendo, a proposta deste artigo é apresentar algumas considerações a 

partir de autores que tem discutido sobre o rural e o urbano, ao final deste texto foi 

possível ponderar que as relações entre o rural e urbano, apesar de estarem em 

constantes transformações, estão profundamente ligadas entre si. 

 

Breves considerações sobre a modernização e resistência do campo no 
Brasil. 

Alguns autores afirmam que o campo e o rural foram extintos e junto a isso o 

camponês, entretanto entendo que não foram eliminados a partir das reflexões do 

geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, em particular sua obra Modo de Produção 

Capitalista e Agricultura, escrita em 1986, o autor faz uma retrospectiva no qual o 

objetivo é de compreender o camponês e o campo no século XX, evidenciando como o 

próprio capital cria e recria as condições para suas existências.  

A partir de 1960, o Brasil introduz uma era de modernização da agricultura, que 

tem um profundo impacto no campesinato, Santos (2007) aponta que a partir deste 

período que os modos capitalistas de produção vão se territorializando no campo, 

resultando em maior concentração fundiária e renda, tendo como resultado a 

resistência camponesa e o surgimento de movimentos sociais de luta pela terra. 

É a partir da mecanização da agricultura no Brasil que iremos ter “dois tipos de 

campo”, de um lado teremos o campo “rico” e do outro o campo marcado pela 

miséria, essa desigualdade passa a existir e acirrar-se ainda mais com o surgimento dos 

chamados complexos agroindustriais. 

Com uma grande desigualdade instalada no campo em virtude da mecanização 

da agricultura, o camponês passa por uma série de transformações que vão desde as 

alterações sociais, até as econômicas e ambientais.  

Entretanto, a grande mudança não é apenas a chegada da mecanização, mas 

sim a expropriação dos pequenos produtores rurais, acentuando dessa forma um 

processo migratório entre campo e cidade.  

Muitos camponeses acabam tornando-se trabalhadores assalariados de formas 

sazonais ou acabam migrando para a cidade e vivendo em precárias condições, o 

camponês até busca maneiras de resistir frente a este modelo, entretanto o próprio 
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Estado acaba favorecendo aos “grandes” proprietários de terra, os beneficiando a 

partir das políticas de crédito, obrigando assim o camponês a vender sua terra, pois 

estes sujeitos são tidos como atrasados e incapazes de acompanhar essa mecanização 

da agricultura vale ressaltar que a lógica que o camponês tem com a terra é uma lógica 

completamente distinta daquele empresário da agricultura de exportação.  

Em relação às políticas publicas que de fato sejam eficazes e contribuam para a 

permanência desses sujeitos, são quase inexistentes, visto que a reprodução do 

camponês nesse modo de produção capitalista só tem ocorrido a partir do 

engajamento em movimentos sociais de luta pela terra.  

Um fato curioso que tem acontecido nos últimos anos é o ingresso nos 

movimentos de luta pela terra de pessoas sem moradia e condição de uma vida digna 

na cidade na qual nunca tiveram contato com o campo, entretanto veem o fato de 

conquistar um pedaço de chão como possibilidade de uma vida melhor.  

Até aqui tentei de forma breve levantar questões referentes ao processo de 

modernização da agricultura no Brasil e as consequências que imbricaram com a 

chegada da mecanização no campo, pois é através da chegada do meio técnico no 

campo que ocorreram inúmeras transformações nas relações entre campo e cidade.  

Afinal então o que é campo, cidade, rural e urbano? Como essas categorias são 

definidas no Brasil? 

 

Relações campo x cidade: uma reflexão necessária 

 Proponho aqui fazer algumas reflexões de forma breve sobre campo, cidade, 

urbano e rural, entretanto não realizarei com definições fechadas, mas sim tentarei 

organizar uma breve reflexão a partir de alguns autores que tem se esforçado sobre a 

temática. 

Afinal o que separa ou diferencia a cidade do campo? Qual o limite entre eles? 

Podemos entender campo e cidade a partir das diferenciações? Tais questões são 

muito utilizadas para classificar o que é cidade no Brasil. Entretanto, analisar apenas 

por este viés é colocar a relação cidade e campo em uma forma simplista, deixado de 

ver o todo.  
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É a partir de 1950, com a intensificação do processo de urbanização e de 

modernização da agricultura brasileira que ocorreram expressivas transformações nas 

relações entre o urbano e o rural.  

Se compararmos as relações entre campo e cidade, iremos encontrar inúmeras 

visões que apontam o campo como “atrasado” lugar em que o “desenvolvimento” não 

chega, no qual as pessoas são estereotipadas como os “caipiras”, a própria literatura 

brasileira acaba reforçando a visão sobre o campo ser “atrasado”, como é o caso da 

obra “Jeca Tatuzinho” do autor Monteiro Lobato que coloca o homem do campo como 

pobre, preguiçoso, atrasado. A partir do personagem Jeca Tatuzinho que representava 

o trabalhador do campo. 

“Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. Perto, 
morava um italiano já bastante arranjado, mas que, ainda assim, 
trabalhava o dia inteiro. Por que Jeca [‘o mestiço brasileiro’] não fazia 
o mesmo? Além de preguiçoso, bêbado, e além de bêbado, idiota, 
era o que todos diziam”. (MONTEIRO LOBATO, 1961, p. 1-3). 

 

Observa-se que a linguagem utilizada por Monteiro lobato desvaloriza o 

homem do campo, percebe-se a negação do trabalhador do campo reforçando ainda 

mais o discurso que a cidade é o moderno.  

Não podemos pensar o campo e a cidade de forma simplista, delimitando e 

buscando diferenças entre um e outro, pois as relações atuais entre o campo e a 

cidade já não as mesmas de vinte anos atrás, hoje o campo é um grande influenciador 

sobre os agentes urbanos.  

Fazendo uma breve retrospectiva sobre campo e cidade, iremos notar que 

estas relações estão em constantes mudanças, na antiguidade o campo e a cidade se 

diferenciavam pelas divisões de trabalho, já no medievo as distinções eram feitas 

através dos muros que separavam o que era cidade e o que era campo, atualmente 

não existe uma “barreira” física que podemos dizer onde é campo e onde é cidade, 

cada vez mais fica difícil à identificação do que é campo e cidade, veremos a seguir 

algumas perspectivas sobre campo/cidade e rural/urbano. 

Existe uma gama imensa de trabalhos que procuram refletir sobre a questão 

campo-cidade no Brasil, porém na maioria das vezes a abordagem se resume aos 

dados estatísticos, colocando tudo aquilo que não é urbano como rural, assim o rural 
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acaba surgindo apenas a partir da exclusão, mas a realidade é mais complexa do que 

uma visão administrativa.  

Utilizar os dados estatísticos para reconhecer o que é urbano ou o que rural 

pode ser utilizado, entretanto a análise não deve apenas amparar-se em números, mas 

também levar em consideração as relações sociais e culturais. Spósito (2006) 

compreende que o processo que envolve cidade e campo deve ser visto a partir de 

outras perspectivas e não apenas de forma reduzida como órgãos administrativos 

abordam a questão. 

“[...] A urbanização é um processo muito mais complexo e não pode 
ser reduzido a sua dimensão populacional, razão pela qual a questão 
cidade-campo merece ser vista a luz de outras perspectivas [...]” 
(SPOSITO, 2006, p. 114). 

 

 A autora ainda destaca que, no século XX, as estruturas urbanas foram 

modificadas em virtude da extensão territorial, o que tornou muito difícil diferenciar 

no sentido espacial a cidade do campo. O que percebemos é que tem se expandido, a 

área de transição entre o que entendemos como cidade e o que se compreende como 

campo, com isso gerando uma dificuldade de distinção entre espaços urbanos e 

espaços rurais.  

Em virtude disto, Sposito (2006) aponta para uma constituição de um contínuo 

entre cidade/campo, porém isto não quer dizer no desaparecimento da cidade e do 

campo como unidades espaciais com características distintas, mas sim a constituição 

de áreas em que ocorre o contato entre esses espaços que se caracterizam pelo 

compartilhamento, seja do mesmo território ou em parcelas com variados fins que vão 

desde o uso de solo a interesses políticos e econômicos no qual são associados ao 

mundo rural e ao urbano. 

Biazzo (2008) salienta que rural e urbano, por vezes, têm sido abordados como 

categorias operatórias, ou seja, são lidas como partes materiais que compõem os 

espaços produzidos pela sociedade. Muitas abordagens sobre estas categorias têm 

focado apenas nas dimensões econômicas e políticas, com base na divisão social do 

trabalho, deixando de lado o cultural e o social.  

Endlich (2006) e Sobarzo (2006), ambos influenciados por Henri Lefebvre, 

compreendem o rural e o urbano como modos de vida, perpassando desde os hábitos, 
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costumes e cultura, entendem que essas relações vão além do território e da 

materialidade. 

Portanto, é inútil pensar que cidade e campo caminhem isolados, porém é 

necessário analisar que tais espaços possuem as suas próprias características, embora 

atualmente o rural e urbano possuam relações estreitas, não se tornaram a mesma 

coisa, já que preservam suas especificidades. Sobre o período atual da relação cidade e 

campo Spósito (2006), salienta: 

[...] Aqui a unidade espacial urbana, como marcas das cidades, no 
decorrer do longo processo de urbanização, cedeu lugar ao binômio 
urbano/rural resultado, também, da incapacidade, no período atual, 
de distinguir onde acaba a cidade e começa o campo. As formas 
confundem-se porque as relações se intensificam, e os limites entre 
esses dois espaços tornam-se imprecisos [...] (SPOSITO, 2006, p. 122). 

 

 Dessa forma, Sposito (2006) salienta a necessidade de reelaborar os conteúdos 

dos conceitos de cidade e campo, rural e urbano, com propósito de trazer renovação a 

essas novas formas de manifestação no mundo contemporâneo, pois não há como 

refletir sobre o rural e urbano com base em teorias que não acompanharam estas 

mudanças.  

Bernardelli (2006, p. 33) salienta que “[...] a concepção do urbano extrapola a 

própria cidade, consubstanciando-se na relação cidade-campo, tendo na divisão 

técnica, social e territorial do trabalho a sua base”.  

Torna-se necessário compreender a categoria urbana e a rural como conteúdos 

sociais no espaço e cidade e campo como formas no espaço, segundo Biazzo (2008, p. 

139) urbano e rural, enquanto conteúdos sociais, “podem conviver no mesmo local, 

nas práticas dos mesmos autores sociais”. 

Dentre as abordagens que foram colocadas até aqui, compreende-se que a 

partir das relações e dos agentes sociais que iremos entender o rural e urbano, é 

importante lembrar que as relações constroem-se e desconstroem-se por meio da 

sociedade, estando em constantes mudanças. Assim, podemos chegar a uma pequena 

conclusão que a relação campo/cidade e rural/urbano se modifica conforme a 

sociedade se transforma, ou seja, essas categorias estão em constantes mutações.  
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Sobre as relações mantidas entre cidade e campo, nota-se que a cidade tem 

buscado cada vez mais se inserir no campo através dos seus aparatos tecnológicos, e 

um dos principais motivos do intenso processo de urbanização ocorre a partir da 

intensa modernização da agricultura no Brasil, na qual provoca a fuga de pequenos 

produtores rurais para a cidade. 

Mas não é apenas os modos de vida da cidade que adentram ao campo, 

também ocorre o inverso, pois os habitantes da cidade também buscam hábitos que 

são ditos apenas do campo, nota-se a migração de habitantes da cidade para o campo 

em busca de tranquilidade, a intensa busca pelo contato com a natureza, a exemplo 

disso temos um grande crescimento de residenciais fechados que pregam o lema de 

estarem em contato com a natureza, cidades como, por exemplo, Bonito-MS que tem 

sua economia baseada em atividades ligadas ao contato com o campo.  

Há também como exemplo as festas que são de hábitos rurais, mas que 

acabam se inserindo na cidade, um bom exemplo são as festas de exposição 

agropecuárias.  

Portanto, nota-se dois processos, de um lado, a população da cidade que busca no 

campo refúgio, e do outro, o morador do campo que migra para a cidade com intuito 

de melhores condições de vida. Hábitos, identidades que acabam fazendo com que 

esses dois espaços se relacionem.  

Tudo que foi dito até aqui fica claro que devemos compreender o rural e 

urbano como modos de vida, ao analisar o censo do IBGE de 2010, identificaremos que 

neste ano o índice de urbanização foi de 84,34%, alguns autores vão dizer que o rural 

está sendo extinto, mas devemos analisar este tipo de dado com atenção, pois um 

dado estatístico como este não aponta como ocorre o processo de urbanização, 

apenas mascara a verdadeira natureza destas relações, acaba deixando de lado e 

esquecendo que os modos de vida rurais e urbanos não são estáticos e muito menos 

se restringem a um espaço. 

Os dados apontados pelo IBGE deixam de lado, por exemplo, o motivo que tem 

feito moradores de áreas rurais abandonarem as suas casas e mudarem-se para as 

cidades, pois muitos desses sujeitos migram para a cidade não apenas por melhorias 
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de vida, mas sim porque estão sendo expropriados por esse modo perverso da 

concentração das grandes propriedades.  

Há também um movimento inverso, daqueles sujeitos sem emprego e moradia 

na cidade e que acabam se inserindo a movimentos sociais de luta pela terra, tendo 

como objetivo uma melhoria de vida. Dessa forma, a quantificação da urbanização no 

Brasil e a própria relação entre campo e cidade amparada apenas em dados 

estatísticos acaba levando o esquecimento do modo de vida dos agentes que fazem 

parte deste processo.  

Assim sendo, compreendo campo e cidade como parte do concreto, ou seja, do 

material no espaço, enquanto rural e urbano, a construção social no espaço, nota-se 

que são inúmeras as diferenças entre o rural e o urbano, e o campo e a cidade.  

Entretanto, é importante dizer que não existe uma ou outra característica que 

definirá um espaço como rural ou urbano, contudo a combinação de várias 

características pode definir o que seja urbano ou rural, em alguns aspectos existe a 

diferença entre cidade e campo e rural e o urbano, mas na atualidade o rural e o 

urbano possuem relações dialéticas na qual se complementam e se ligam.  

Portanto, na atualidade o que fica evidente é que os espaços urbanos e rurais 

estão englobados e os limites entre esses espaços já não coincidem com os recortes 

utilizados através de dados estatísticos, dessa forma torna-se cada vez mais um 

desafio à compreensão sobre as relações entre campo e cidade. 

 

Algumas considerações sobre a manifestação do rural em áreas urbanas  

Ao tratar sobre a conceituação de uma localidade como rural ou urbana torna-

se necessário levar em consideração a dinâmica do local, pois a distinção entre rural e 

urbano está no conteúdo das relações sociais contidas em cada espaço como já foi dito 

anteriormente. Nesse sentido segundo Abramovay (2000, p. 27) “o importante não é 

apenas saber se um distrito censitário é rural ou urbano, mas qual é a dinâmica de 

uma certa região [...]”. 

Dessa forma, compreender através dos hábitos, costumes, cultura e relações 

sociais que os indivíduos têm com o local é o ponto de partida para analisar o rural e o 

urbano, segundo Moreira (2005): 
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[...] os indivíduos podem expressar o seu vínculo com um 
determinado território (sua identidade territorial) mesmo estando 
fora de sua referência espacial. É o caso da manifestação de práticas 
culturais entendidas como rurais em espaços definidos como urbanos 
e vice-versa (MOREIRA, 2005, p. 11). 

 

Nesse sentindo, torna-se uma tarefa difícil apontar uma diferenciação, pois em 

determinadas áreas periféricas das cidades o rural e o urbano se interagem no viver 

das pessoas, formando assim um espaço hibrido.  

Sobre a ideia de hibridação Haesbaert (2001, p. 1.770), afirma que: “o mais 

comum é que as pessoas e os grupos sociais desenvolvam, concomitantemente, 

vínculos identitários com mais de um território ou com territórios de características 

muito mais híbridas, multiterritorializando-se”. 

 Dessa forma, exemplos bem simples como à criação de galinhas nos quintais 

das casas em que se localizam na cidade é a manifestação dessa hibridização, pois o 

sujeito pode ter deixado o campo, entretanto costumes ditos rurais ainda estão 

presentes em sua identidade. Em relação à permanência de hábitos ditos rurais com 

manifestações na cidade, Maia (2000, p.121) aponta que: [...] “identificamos, nesse 

cenário urbano, resíduos de tempos lentos atrelados ao tempo acelerado pela 

sociedade de consumo”. 

Deste modo, é preciso analisar profundamente se tais relações são baseadas 

em uma intensa ligação com a terra, pois, estes moradores são contados como 

urbanos.  Torna-se necessário dizer que nos espaços urbanos a terra possui outra 

lógica, já que o trabalho ocorre sobre ela, às relações se concretizam por mediação 

daquilo que está construído, como por exemplo, as casas, prédios, ruas, lojas, etc. 

Nos espaços urbanos podemos notar algumas manifestações do modo de vida 

rural a partir das relações de vizinhança, pois aqueles que foram expropriados de suas 

terras, ou que por outros motivos migraram para a cidade ainda carregam costumes 

como o de ajudar o vizinho em alguma necessidade, no campo a relação com o vizinho 

é algo muito forte, pois desde a colheita ou até mesmo a ajuda com a construção de 

uma cerca são costumes de quem vive no campo, embora isto não sirva para aqueles 

grandes proprietários de terra. 
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Entretanto, costumes em que envolvem uma estreita ligação entre vizinhos, já 

são hábitos raros na cidade, afinal quantos dos nossos vizinhos sabemos o nome? A 

profissão ou até mesmo quando foi que conversamos com algum de nossos vizinhos. 

Assim sendo, podemos dizer que as pessoas oriundas do campo possuem maior 

identificação com o local, isso nos leva a pensar na territorialidade como partida para 

distinguir em alguns aspectos o rural do urbano, já que essa territorialidade atinge de 

forma mais intensa o modo de vida rural, segundo Alentejano (2003, p. 31), “é a 

intensidade da territorialidade que distingue o rural do urbano, podendo-se afirmar 

que o urbano representa relações mais globais, mais descoladas do território, 

enquanto o rural reflete uma maior territorialidade, uma vinculação local mais 

intensa”.  

Ao analisar pequenos exemplos como o das relações com a vizinhança ou 

próprio ato de criar animais nos quintais, percebe-se que os moradores que migram do 

campo para a cidade reproduzem territorialidades próprias do espaço de origem, 

acarretando em uma interação entre o urbano e rural. 

A cidade muitas vezes é vista como o centro de comando no qual concentra 

desde o poder político, do capital e que exerce um poder sobre um projeto “modo de 

viver”, ditando um modo de agir e pensar urbano, porém a cidade não consegue 

extinguir práticas ligadas ao modo de vida rural. Embora, vivemos em um mundo dito 

globalizado, em que a cidade é vista como o que é avançando, ainda existem as 

resistências por parte dos sujeitos sociais.  

Portanto, se faz necessário compreender que apesar das relações de 

proximidade constituídas entre o rural e o urbano no momento em que estamos não 

significa que ocorreu uma homogeneização desses espaços, na qual muitos autores 

colocam o rural destruído pelo urbano. Não podemos pensar que essas duas 

espacialidades possuam as mesmas realidades, embora possuam características 

semelhantes, porém as diferenças existem e permanecerão a existir, pois tanto o rural 

quanto o urbano possuem suas próprias características.  

Desse modo, torna-se necessário que nas reflexões sobre essas categorias não 

utilizem como instrumento partindo da diferenciação, pois cada vez mais as realidades 

urbanas e rurais se aproximam. 
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Considerações Finais 

A configuração com que são feitas as delimitações por parte da administração 

pública, amparados em dados estatísticos mostram um Brasil totalmente urbanizado, 

entretanto ao delimitar de maneira estatística é desconsiderar o local e as relações 

que as pessoas criam.  

É necessário compreender que o campo e a cidade não estão isolados uns dos 

outros, exemplo disso são as relações comerciais e industriais na qual se ligam 

mutuamente em diversos casos. Torna-se fundamental compreender o urbano para 

além da cidade, assim como o rural para além do campo.  

Vivemos em um mundo dito globalizado, no qual compreender desta maneira 

tem se tornado um desafio para os pesquisadores que estudam a temática que 

envolve estas relações.  

Até aqui expus de forma sucinta um assunto que está em constante mudança e 

que exige certo esforço de compreensão sobre estas relações, pois afinal o que seria o 

rural e o urbano? Em suma entendo rural e urbano como construções simbólicas, no 

qual podemos encontrar a partir de manifestações culturais, hábitos e costumes. Rural 

e urbano não podem ser delimitados ou mensurados como fazem com campo e 

cidade.  

Portanto, devemos refletir sobre essa temática com um viés a partir das 

práticas sociais e das identidades constituídas por cada individuo, assim as reflexões 

sobre o rural e urbano precisam ser feitas já superando as visões tradicionais em que 

separam campo e cidade, pois hoje ao abordar esta temática engloba desde o 

pertencimento com o local, as relações e o comportamento dos atores sociais e a 

forma de relação com o território e o espaço. 

 

 

 

Referências 

ABRAMOVAY, Ricardo. Funções e medidas da ruralidade no desenvolvimento 
contemporâneo. Texto para Discussão 702. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. p. 1-37.  



 

 
82 

ALENTEJANO, Paulo R. As relações campo-cidade no Brasil do século XXI. Terra Livre, 
São Paulo, v. 2, n. 21, p. 25-39, ano 18, jul./dez. 2003.  

BIAZZO, P. P. Campo e rural, cidade e urbano: distinções necessárias para uma 
perspectiva crítica em geografia agrária. In: ENCONTRO NACIONAL DE GRUPOS DE 
PESQUISA-ENGRUP. IV, 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2008. p. 132-150.  

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade. In: ENCONTRO 
NACIONAL DA ANPUR. 9., 2001. Rio de Janeiro: ANPUR, 2001, p. 1769-1777. Anais...  

LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Brasil: Editora UFMG, 1999.  

MAIA, Doralice Sátyro. Tempos lentos na cidade: permanências e transformações dos 
costumes rurais em João Pessoa-PB. 2000. 360 f. Tese (Doutorado em Geografia 
Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2000.  

MONTEIRO LOBATO, J. B. Jeca Tatuzinho. 32. ed. Rio de Janeiro: Bloch, 1961. 12p.  

MOREIRA, Roberto José (Org.). Identidades sociais: ruralidades no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.  

RUA, João. Urbanidades no Rural: o devir de novas territorialidades. Campo-território: 
Revista de Geografia Agrária, Uberlândia, v. 1, n.1, p. 82-106, fev. 2006. Disponível 
em: <www.campoterritório.ig.ufu.br>. 

SOBARZO, Oscar. O urbano e o rural em Henri Lefebvre. In: SPOSITO, Maria E.B., 
WHITACKER, Arthur M. Cidade e campo: relações e contradições entre urbano e rural. 
São Paulo: Expressão popular, p 53-64.  

SPOSITO, M. E. B. A questão cidade-campo: perspectivas a partir da cidade. In: 
SPOSITO, M. E. B. ; WHITACKHER, A. M. (Org.). Cidade e campo: relações e 
contradições entre urbano e rural. São Paulo: Expressão popular, 2006. P. 111-130.  

WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade na História e na Literatura. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, Cap.25. Pp. 387- 409. 

 

 

 



 

 
83 

O ESPAÇO METROPOLITANO LONDRINENSE: O CASO 
DOS SERVIÇOS SUPERIORES DE P&D E O RAMO DE 

SOFTWARE 
The Metropolitan Space Londrinense: The case of the Superior Service P&D and the 

Software Branch 
 

Barbara Hayashida Arôxa14 
 

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

Resumo 
Londrina apresenta várias características similares àquelas metropolitanas, como a prestação 
de serviços altamente especializados e qualificados, a forma urbana, os fluxos interurbanos 
entre cidades que conformam sua aglomeração urbana, dentre outros. Por isso denominou-se 
aqui de espaço metropolitano. O trabalho objetivou levantar aspectos do setor de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) no ramo dos serviços de tecnologia e informação (TI) com enfoque no 
setor de software, enquanto um dos serviços qualificados na cidade. Foram realizados 
levantamentos dos diversos órgãos públicos e privados que promovem P&D em Londrina e em 
43 empresas que produzem e/ou prestam serviços de P&D na área de software em diferentes 
especializações.  
Palavras-chave: P&D; Serviços; Londrina. 
  

Abstract 
Londrina presents several characteristics similar to those metropolitan ones, like the 
installment of highly specialized and qualified services, the urbane form, the long-distance 
flows between cities that adapt his urban agglomeration, among others. Therefore it was 
called here of metropolitan space. The work aimed to lift aspects of the sector of research and 
development (P&D) in the branch of the services of technology and information (TI) with 
approach in the software sector, while one of the services qualified in the city. Were carried 
out liftings of several public and private organs that they promote P&D in Londrina and in 43 
enterprises that they produce and / or help of P&D in the software area in different 
specializations. 
Key words: P&D; Service; Londrina. 

 

Introdução  

O objetivo do trabalho é investigar os serviços superiores, aqueles mais 

qualificados e especializados, enquanto atividades representativas do espaço 

metropolitano em Londrina – PR relacionando - os com o processo de metropolização 
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da cidade. Outrossim, vale ressaltar que a relevância da pesquisa está na ausência de 

literaturas sobre a temática.  

A pesquisa teve o propósito de discutir a importância do setor de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) na Região Metropolitana de Londrina (RML) para se 

compreender os aspectos do processo de metropolização da mesma, bem como 

demonstrar a importância deste segmento e caracterizá-lo. Além destes, a pesquisa 

pode desvendar caminhos através da expansão do setor de P&D em Londrina e sua 

região metropolitana, denotando a inserção da cidade na divisão territorial do 

trabalho.  

Para a realização da pesquisa foram realizados levantamentos bibliográficos e 

de campo em diversos órgãos públicos e privados que promovem P&D em diversos 

segmentos; e levantamentos de dados em 43 empresas que atuam na produção e 

prestação de serviços em P&D, sendo 6 indústrias que produzem em diversos ramos 

tecnológicos e 37 empresas que atuam na área de Tecnologia e Desenvolvimento (TI) 

sobretudo, no ramo de software. 

 

Os Espaços Metropolitanos e a Dinâmica dos Serviços Superiores 

A pesquisa tem o intuito de entender as características do processo de 

metropolização do espaço, sobretudo, da cidade de Londrina. A abordagem é 

importante nos dias atuais, uma vez que a compreensão do desenvolvimento 

socioeconômico permite compreender, também, os processos que levam à 

transformação dinâmica das cidades e à formação de espaços metropolitanos.  

Assim, a metropolização remete ao conceito de metrópole, que se refere a um 

espaço central que exerce influência direta sob seu entorno, polarizando em si 

complexidade funcional (FREITAS, 2009). Conforme o avanço da metropolização e da 

centralidade de elementos econômicos, administrativos, políticos, dentre outros, tal 

espaço central torna-se “um núcleo, ao redor do qual há várias outras cidades sob sua 

direta influência, mantendo forte relação de interdependência econômica e notório 

movimento pendular de sua população” (FREITAS, 2009, p. 46).  

Para Di Méo (2008) tais aglomerados refletem o acelerado consumo do espaço 

geográfico através da metropolização dos espaços, pois os esforços para canalizar os 
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principais fluxos de poder, de informações, de conhecimento científico, de capitais e 

de bens financeiros remetem a transformações funcionais do território.  

Desde modo, a partir do desenvolvimento funcional dos espaços, originam-se 

os espaços metropolitanos, que através da centralização de atividades e funções 

espaciais, assumem uma nova rede de relações, permitindo reconstituir, do ponto de 

vista teórico, a unidade entre cidade e região (LENCIONI, 2003).  

Para Ferrier (2002) o desenvolvimento da metropolização deve ser visto 

atualmente, como uma pós-urbanização. Para o autor, “as formas atuais da 

transformação dos lugares, das condições de vida de seus habitantes, das estruturas 

da produção de bens e de serviços anunciam uma nova época, uma novidade radical 

na história da civilização: uma mudança na modernidade” (FERRIER, 2002, p.44). 

Segundo Fresca (2011, p. 33) nas últimas duas décadas houve uma ampliação e 

complexidade na prestação de serviços, tanto em metrópoles, como em cidades não 

metropolitanas, no qual a justificativa está no “papel das metrópoles, no poder e 

controle de atividades; pelos efeitos que a globalização provocou em reforçar a 

importância dos mesmos aos intrincados sistemas de controle da produção e da 

gestão do capital, dentre outros”.  

Veltz (2005, p. 6) ainda coloca que  

a ligação entre a economia de serviços e grandes cidades é um 
fenômeno muito amplo e que a evolução econômica e organizacional 
de serviços especializados em informações é especialmente 
compatível com o ambiente de grandes áreas metropolitanas e, 
portanto, que há um reforço mútuo entre o processo de polarização 
espacial em torno desses grandes cidades e a reformulação da 
própria economia. 

 

Um dos pioneiros a investigar e analisar a dinâmica dos serviços superiores, 

Gottmann (1976, p.6) afirma que o “século XX presenciou o fim da tendência de levar a 

produção industrial para dentro das cidades e o começo de uma desconcentração 

maciça espalhando a atividade de produção”. A mesma abordagem é verificada em 

Benko (2002) quando expõe que o agravamento dos déficits públicos, observado nos 

anos de 1970 e 1980, incentivou os Estados a uma descentralização, descobrindo 

então, que a densidade das relações entre as empresas, municípios, universidades, 
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centro de pesquisas etc, pode ter papel determinante na competitividade de 

atividades industriais e de serviços. 

A transferência das indústrias das metrópoles para outras cidades tem por base 

a “pressão dos custos cada vez mais altos, congestionamentos, taxas e regulamentos 

[que] determinaram o movimento para fora das cidades” (GOTTMANN, 1976, p. 6). Tal 

processo industrial não levou as grandes cidades a perderem seu status 

socioeconômico em âmbito nacional ou global, dado que “as grandes cidades 

mantiveram o controle geral da economia industrial e a função incubadora” 

(GOTTMANN, 1976, p. 6).  

Logo, devido ao patamar de importância que os serviços passaram a ter na 

conjuntura das cidades, Gottman (1976) aponta os serviços como “ocupações 

quartenárias”, cuja evolução leva “ao rápido aumento do número de empregados de 

escritório, mais do que do número de operários, e à constante transformação de uma 

grande proporção de trabalho” (GOTTMAN, 1976, p. 8). Outrossim, deve-se 

compreender que a manifestação dos serviços quarternários é possível devido ao 

desenvolvimento interno nas cidades e suas articulações com o meio que as 

circunscreve, bem como é necessário infra-estrutura adequada, mãe de obra 

qualificada, bibliotecas, instituitos de pesquisa, universidades, dentre outros 

(GOTTMANN, 1976).  

Assim, dentro do contexto de formação e do atual contexto dos espaços 

metropolitanos, é possível entender que o desenvolvimento dos serviços superiores 

não se efetiva apenas nas metrópoles, mas também em cidades-sede das regiões 

metropolitanas, como é o caso de Londrina.  

Portanto, conforme as relações inerentes entre características metropolitanas 

e o processo de metropolização, o enfoque do trabalho passa a ser a cidade de 

Londrina e os serviços superiores, uma vez que a mesma gerou no setor de serviços R$ 

8.478.797.000,00, enquanto a agropecuária e a indústria geraram R$ 193.060.000,00 e 

R$ 1.783.041.000,00 respectivamente (IBGE, 2012), o que demonstra a intensa 

prestação de serviços na cidade.  
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O setor de P&D no Paraná 

O processo de crescimento e a mudança estrutural da economia está atrelada à 

ampliação do conhecimento às atividades produtivas de um dado local. Deste modo, a 

intensidade do setor de P&D depende de diversos fatores para se desenvolver e está 

inerente ao conhecimento, inovação e ao progresso tecnológico. Igualmente, para 

uma invenção se materializar em inovação é necessário também, treinamentos, 

mudanças organizacionais, testes, marketing, ensaios, dentre outros, porém, a P&D 

ainda é o aspecto mais importante perante o progresso da inovação tecnológica (LIMA, 

2013).  

Ao fazer uma reflexão sobre o contexto de P&D no Paraná, deve-se voltar ao 

final do século XX, quando a conjuntura da região transforma-se com a atuação do 

Estado, que é o principal agente catalisador estratégico do desenvolvimento 

socioeconômico perante às necessidades regionais. Buscando o desenvolvimento 

econômico o Estado incentivou a presença dos Arranjos Produtivos e Inovativos Locais 

(APLs), que são definidos por aglomerações de micro, pequenas e médias empresas, 

localizadas em um dado espaço geográfico que acabam por atuar em atividades 

comuns compartilhando a identidade cultural e local acarretando em vínculos de 

articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as empresas (PARANÁ, 

2014).  

A presença dos APLs no Paraná ganha importância no governo do Requião, 

quando o planejamento do seu governo incorporou o conceito de APLs como eixo das 

políticas de desenvolvimento estadual. Assim, em 2004 concretiza-se a Rede de APLs 

na região envolvendo entidades públicas e privadas com o objetivo de implementar 

ações que desenvolvessem iniciativas locais. O foco setorial das políticas de APLs no 

Paraná tem sido o setor industrial e de software (SCATOLIN, PAULA, SHIMAJV et al., 

2009). 

Uma das variáveis analisadas pelas empresas para escolher o melhor local de 

instalação, são os benefícios fiscais e os impostos incidentes, deste modo, merece 

atenção o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS). No Paraná, o valor do ICMS é de 18%, mesmo valor de MG e SP, com alguns 
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estados cobrando valores mais altos. Em relação à arrecadação, de acordo com dados 

da Secretaria da Fazenda Federal, em 2013 o PR estava em 5º no ranking dos estados 

(20 bilhões de reais) perfazendo 5.8% do montante do Brasil (BRASIL, 2013). 

Ainda pode-se constatar a presença de diversas instituições públicas e privadas 

no Paraná que promovem P&D, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), as universidades, o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), o Serviço Nacional de 

Aprandizagem Industrial (SENAI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), diversos parques tecnológicos, como o Parque Tecnológico de 

Londrina Francisco Sciarra, o Parque Tecnológico de Itaipu, dentre outros.  

Com os investimentos em P&D e a cooperação entre as universidades, segundo 

o Boletim de Indicadores de Ciência e Tecnologia, em 2013, o número de bolsas de 

mestrado e doutorado a nível Stricto Sensu concedidas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) passou de 1.173 em 2001 para 5.956 

em 2012. O Paraná, no mesmo ano, foi o quinto estado com maior número de bolsas, 

o que demonstra o avanço das instituições (PARANÁ, 2013, p. 4). Com relação à 

distribuição das bolsas por instituição, verifica-se que a Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) respondem por 71% das bolsas produtividades no Estado, um locus 

privilegiado de pesquisa e que abriga as principais lideranças científicas do Estado 

(PARANÁ, 2013 p. 22-23).  

Deste modo, percebe-se a importância da atuação das universidades, dos 

institutos de tecnologia e suas articulações em desenvolver o setor P&D, bem como 

que o estado do Paraná possui instrumentos para investir e incentivar este setor. 

Assim, será tratado como o mesmo se desenvolve na cidade de Londrina e região para 

se alcançar o ramo da produção e prestação de serviços na área de software. 
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O Setor de P&D e o Ramo de TI na cidade de Londrina-PR 

Para compreender os serviços superiores em Londrina e região, bem como o 

setor de P&D, é necessário entender a dinâmica da Região Metropolitana de Londrina 

(RML).  

A constituição de 1998 facultou aos Estados o direito de institucionalizar 

regiões metropolitanas. A RML foi a primeira região do interior brasileiro a se 

institucionalizar pela Lei Estadual nº 81 de junho de 1998 sancionada pelo governo do 

Jaime Lerner. Inicialmente a RML era formada pelas cidades de Londrina, Bela Vista do 

Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana. Em 2010 

foram incluídas Alvorada do Sul e Assaí, posteriormente, em 2012 ocorreram cinco 

inclusões, Jaguapitã, Pitangueiras, Sabáudia Florestópolis e Porecatu. Em 2013 outras 

oito cidades passaram a fazer parte da RML, Arapongas, Centenário do Sul, Guaraci, 

Lupionópolis, Miraselva, Prado Ferreira, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí, totalizando a 

RML com 25 cidades no total (LONDRINA, 2013). A inclusão dos municípios na RML não 

possui critérios explícitos, mostrando, assim, interesses políticos para a agregação dos 

mesmos. 

Um dos primeiros problemas enfrentados pela RML foi a demora na efetiva 

instalação da Coordenadoria da Região Metropolitana de Londrina (COMEL) que 

ocorreu somente em 2007. A atuação da coordenadoria encontra-se limitada, uma vez 

que, não se efetua a dotação orçamentária pelo governo estadual, a não ser para os 

projetos ligados ao governo federal provenientes do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) (FRESCA, 2012).  

Nos anos de 1970, a RML agregou municípios que demonstraram indicativos de 

coesão metropolitana a níveis mais intensos, considerando-se a sua integração na 

aglomeração regional. Logo, a metropolização de Londrina apresenta uma agregação 

de municípios que se integram fortemente, situados, em geral, ao redor da cidade-

polo (MOURA et. al., 2006), ressalva para a aglomeração urbana entre Londrina, 

Cambé, Ibiporã, Rolândia e Jataizinho (FRESCA, 2012). Vale ressaltar que essa 

conjuntura foi possível, uma vez que “ao longo da década a dinâmica econômica da 

cidade sintetizou as complexas transformações decorrentes do processo difuso do 
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meio técnico-científico-informacional incluindo a modernização” (OLIVEIRA, 2009, p. 

61).  

Com a contínua fluidez dos espaços os deslocamentos se tornam mais rápidos e 

acessíveis. Desta forma, dentre outras características da RML, podemos citar os 

deslocamentos pendulares, que se “caracterizam-se por deslocamentos entre o 

município de residência e outros municípios, com finalidade específica” (BRANCO, 

2005, p. 6). Essas migrações pendulares são “fatores de integração, [...] fundamentais 

para a definição das áreas metropolitana” (GALVÃO et al., 1969, p. 63).  

Como resultado dos intensos deslocamentos pendulares se iniciou a evolução 

da aglomeração urbana da RML, “principiada na década de 1970, [...] a partir de duas 

áreas urbanas resultantes de uma expansão separada e distante da cidade de Cambé, 

que avançava sentido leste, em direção à Londrina (FRESCA, 2012, p.176). Já na década 

de 1990 foi ampliado o crescimento da área urbana de Rolândia e Ibiporã, ambas em 

direção à Cambé e Londrina respectivamente. Ocasionalmente ocorreu em 2010 a 

expansão crescente da ocupação urbana nos municípios citados e expansão de 

Jataizinho em direção a Ibiporã (FRESCA, 2012). 

 Os deslocamentos pendulares vincula-se na maioria das vezes ao trabalho ou 

estudo, mas os mesmos também são realizados pela prestação de serviços da área da 

saúde, uma vez que Londrina é sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio 

Paranapanema (CISMEPAR), mas são os serviços educacionais um dos que mais se 

destacam na cidade, principalmente no ensino superior, que se fazem presentes desde 

os anos de 1950. A prestação desses serviços possui intensa dinâmica, em 2010, por 

exemplo, só os estudantes de graduação e de pós-graduação, representaram 8,10% do 

total da população urbana da cidade (FRESCA, 2012).  

As atividades de P&D são conduzidas por investimentos em laboratórios de 

pesquisa, incentivo ao ensino, à inovação, dentre outras características que são 

contempladas nas universidades, onde um dos objetivos é promover pesquisa-ensino-

extensão. Assim, no que se refere à prestação de serviços no ramo de P&D no setor de 

software, deve-se mencionar o curso de Computação da UEL e a introdução da 

disciplina de Empreendedorismo e Informática, que foi um dos primeiros passos no 

ensino para o desenvolvimento de TI na cidade.  
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O Departamento de Computação da UEL teve participação na iniciativa do 

programa Softex15 do Governo Federal impulsionado pela Associação do 

Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região (ADETEC). O núcleo Softex foi 

concebido em 1994/1995 por 13 empresas na área de TI e recebia “recursos não 

reembolsáveis para a realização de ações de promoção de exportação de software de 

Londrina” (IPARDES, 2006, p. 30). Atualmente o departamento oferta especializações 

na área de Redes de Computadores, Informática na Educação, Engenharia de Software, 

Gestão da Informação e Integração de Banco de Dados e Desenvolvimento de 

Software Livre (IPARDES, 2006). 

Igualmente, a Agência de Inovação Tecnológica (AINTEC) através da Incubadora 

Internacional de Empresas de Base Tecnológica da UEL (Intuel) possui destaque na 

promoção de P&D através de benefícios voltados a pequenos negócios e inovação, 

mais de 50 empresas já foram incubadas. A iniciativa é uma parceria entre o SEBRAE e 

a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec). Desta forma, a Intuel atua como âncora no impulso a serviços de TI, 

abrangendo Londrina, Cornélio Procópio e Maringá (AINTEC, 2014).  

As empresas atuantes no mercado de TI se unem para que ocorra o seu 

fortalecimento, exemplo é a APL de TI de Londrina e Região que une as empresas e 

acaba por dinamizar o setor de P&D. Desta forma, várias associações, secretarias e 

órgãos podem ser citados como referências na promoção de P&D além das 

mencionadas neste tópico, como os demais APLs, Central de Inovação e 

Desenvolvimento e Negócios Tecnológicos (CINTEC), Associação do Desenvolvimento 

Tecnológico de Londrina e Região (ADETEC), Associação Comercial e Industrial de 

Londrina (ACIL), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), dentre outros, que atuam 

em diferentes segmentos da economia. Assim, a presença e a articulação desses 

setores de P&D mostram a complexidade e a variedade da prestação de serviços que 

se tornam especializados e qualificados em Londrina à medida que ocorre os 

investimentos em P&D nos setores produtivos da cidade.  

A Universidade Norte do Paraná (Unopar) também promove o setor de P&D no 

ramo de software na oferta do curso superior de Tecnólogo em Processamento de 
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 O programa finalizou em 2000 devido à falta de recursos públicos. 
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dados, Engenharia de Software, Redes de Computadores e Automação industrial. 

Contudo, os projetos de pesquisa da Unopar estão voltados para o desenvolvimento 

de games para a Sercomtel Celular e para softwares educacionais desde 1996 

(IPARDES, 2006).  

O Centro Universitário Filadélfia (Unifil), por sua vez, possui destaque para os 

cursos de pós graduação, como Engenharia de Software com Unifed Modeling 

Language (UML), Redes de Computadores e Segurança de Dados e Pós-graduação 

Sistemas de Tecnologia da Informação. A instituição também atende à comunidade e 

às empresas de software via subcontratação em trabalhos de desenvolvimento no 

ramo. (IPARDES, 2006).  

Vários são os programas e especializações que fazem referência ao setor de 

P&D no ramo de TI, mas a intenção é demonstrar que a cidade possui centros de P&D 

que acarretam no estímulo à inovação nas firmas locais. Assim, os serviços de P&D, 

principalmente, no setor de software é um atrativo para investimentos em Londrina e 

região, bem como favorece os deslocamentos na RML, o que intensifica sua dinâmica.  

Sendo assim, a região metropolitana londrinense se concretiza por uma nítida e 

complexa divisão do trabalho, a partir da qual é possível afirmar que a cidade sede 

concentrou principalmente a prestação de serviços e as atividades comerciais, 

enquanto que as atividades industriais focalizaram-se nas demais cidades. Desta 

forma, os setores de pesquisa e desenvolvimento se demonstram em avanço, uma vez 

que Londrina oferta vários serviços em diversas áreas produtivas. Como reflexo do 

setor de software, enfoque do trabalho, os investimentos acabam tornando os 

serviços de TI especializados e qualificados, como será possível observar no próximo 

capítulo na apresentação e análises dos dados coletados durante a pesquisa.  

 

Os Serviços Superiores de P&D: o setor de software em Londrina-PR 

Foram pesquisadas 43 empresas, sendo 6 indústrias e 37 empresas que 

produzem e/ou prestam serviços no ramo se software. Assim, o objetivo é apresentar 

as empresas, suas áreas de atuação, características, dentre outros, para demonstrar 

como o setor de P&D no ramo de software vem se tornando um serviço especializado 

e qualificado na cidade de Londrina. 
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As 6 industrias que foram levantadas dentro dos órgãos estudados, são: 

Angelus (fundada em 1994, é uma das 3 empresas aprovadas para compor o Parque 

Tecnológico Franscisco Sciarra) que produz produtos odontológicos/dentais; AAF do 

Brasil (fundada em 2007 com sede em Ibiporã-PR), também produz produtos no 

segmento odontológico; IGY Biotecnologia (fundada em 2004), produz anticorpos para 

galinhas poedeiras; Londribio (fundada em 2004) produz produtos nutracêuticos para 

controle de enfermidades de animais; SL Alimentos (fundada em 1988) produz e 

comercializa cereais de inverno voltada para a alimentação animal; International Seals 

(fundada em 1990, a mesma também compõe o Parque Tecnológico de Londrina) é 

especializada em vedação mecânica.  

Por sua vez, das 43 empresas de P&D pesquisadas 37 são empresas que além 

de produzirem, também prestam serviços de consultoria, treinamentos e venda de 

outros sistemas de software para complementação das demandas dos clientes, sendo 

elas: Ágili (fundada em 2001 com sede em Londrina-PR, Sorriso-MT, Cuiabá-MT e João 

Pessoa-PB) é uma empresa voltada para a área pública, desenvolvendo software para 

o ramo da administração pública; AJ&J Tecnologia e Sistemas, é voltada para os 

softwares na Agropecuaria; Artersoft Sistemas (fundada em 1986), é voltada para 

software no controle e informação para os negócios; Caviúna é uma empresa 

localizada em Rolândia –PR e é especializada em soluções para gestão de grandes e 

médias propriedades rurais; Consystem ERP (fundada em 1992 com sede em Londrina-

PR e em São Paulo capital) é especializada  em softwares relacionados com a gestão de 

revendas e Concessionárias; a DN Conectividade (fundada em 1998) é voltada para o 

desenvolvimento, implementação e suporte profissional de soluções inteligentes de 

Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação, oferecendo um conjunto de serviços 

voltados a solução de redes e Telecom; HLF Design e Informação (fundada em 1992) é 

especializada na prestação de serviços na área de TI e Call Center; Lida Web (fundada 

em 2002) é voltada para a gestão de sistemas na área do agronegócio; TTG Internet, 

Sistemas, Design, é voltada para o design e construção de sitúes; Prime Control é 

especializada em serviços de testes de software e consultoria para melhoria de 

processos de desenvolvimento de software; Erakis Tecnologia em Sistema é uma 

empresa especializada na gestão da área médica; Oniria (fundada em 2002) possui seu 
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trabalho baseado no desenvolvimento de software, eletrônica e hardware de 

Simuladores Virtuais e soluções baseadas em Gamificação para demandas corporativas 

de treinamento e engajamento; Meta Tecnologia (fundada em 1997) é especializada 

em desenvolvimento de sistemas de automação para revendedores, distribuidores de 

combustíveis, lojas de conveniência e lubrificantes; MAC – IP tecnologia (fundada em 

2000) atua na gestão de WEB e na prestação de serviços de consultoria e assessoria 

em soluções tecnológicas; Droidtech (fundada em 1997 com sede em Cambé-PR) é 

voltada para o armazenamento de grãos, automoção e termometria; EXACTUS – 

Software (fundada no final dos anos 90) possui especialização na Gestão contábil e na 

Gestão empresarial; Arandu Sistemas (fundada em 1997) atua no gerenciamento 

administrativo e financeiro; ARKIVUS – Soluções Tecnológicas (fundada em 2008) é 

especializada em gerenciamento de documentos e conhecimentos de empresas; 

AUDARE - Engenharia de Software (fundada em 1998) é um spin-off da Plataforma 

Londrina de Tecnologia da Informação do projeto Londrina Tecnópolis (PLATIN), 

coordenado pela ADETEC, CODEL e UEL; CDS Informática possui sede em Cornélio 

Procópio e atua no ramo da Gestão Empresarial; FLOCKIN, desenvolve games 

eletrônicos empresariais de treinamento sob medida para diversos setores; FORLOGIC 

(fundada em 2004 com sede em Cornélio Procópio-PR) é voltada para o 

aperfeiçoamento de processos através de software com produtos específicos para 

metrología, gestão empresarial e documentos; GUENKA (fundada em 2003) 

especializada no setor moveleiro, automotivo e metalúrgico; INFOENCIA (fundada em 

1995) voltada para o ramo de Gestão Empresarial e Web; GELT – Tecnologia (fundada 

em 2003 com sede em Londrina-PR, Curitiba-PR e Blumenau-SC) possui especialização 

na área de Gestão Empresarial; Level – SOFTWARE (fundada em 2006 com sede em 

Rolândia – PR) além de prestar assessoria, atua no desenvolvimento, implantação, 

treinamento e atualização de sistemas de gestão pública na área de contabilidade 

pública, folha de pagamento, tributação, dentre outros; MABTEC – Tecnologia em 

Sistemas (fundada em 1994) é voltada para desenvolvimento de sistemas no 

segmento de pneus, como autocentros e reformadoras; OAPO (fundada em 2000) é 

especializada em design digital e gráfico; ONIXSEVEN (fundada em 1991) é 

especializada em tecnología para a Gestão Pública com foco nas secretarias de saúde, 
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educação e as unidades ligadas à atuação social; Rhede Sistemas (fundada em 1994 

com sede em Cascavel – PR) é voltada para Gestão Empresarial, Comercial e 

Financeira; SAAC – Software (fundada em 2005) é especializada no ramo de 

automoção comercial; SOFTCENTER (fundada em 1986) atua no ramo de 

desenvolvimento de software no setor do transporte rodoviário de cargas; TZM-

Software (fundada em 1998) é especializada no controle e acesso de segurança, bem 

como na gerencia de carteira recebíveis; VRSYS (fundada em 2003) especializada em 

Gestão Web; WK-Sistemas (fundada em 1984) voltada para a Gestão Empresarial e 

manutenção industrial; SYSTI-Software (fundada em 1998) atua na Gestão Empresarial 

e Web; Becasolft, sua especialidade está na Gestão Empresarial e Comercial no ramo 

de transportadores e clínicas médicas; e Critérius Software (fundada em 1988 com 

sede em Arapongas-PR) é especializada em softwares para o comércio e para a 

indústria no setor moveleiro.  

Das 43 empresas pesquisadas, percebe-se que o setor de P&D começou a se 

dinamizar na RML, principalmente em Londrina, no final do século XX, momento em 

que o Estado do Paraná iniciou os incentivos necessários para o setor de P&D, 

mediante necessidade de aprimorar o setor produtivo da região. Sobre a localização 

das 43 empresas, a maioria se encontra no espaço urbano de Londrina, mas algumas 

se encontram em Cambé, Ibiporã e Rolândia. Das 37 empresas no ramo de TI, percebe-

se uma vasta especialização, principalmente na Gestão Empresarial, Comercial, 

Industrial e Web, no qual os softwares são produzidos para expandir e/ou auxiliar a 

demanda dos setores, seja na parte administrativa de quem adquiri, como no processo 

de produção, comercialização, divulgação, organizacional, etc. 

 A Angelus é a indústria que mais se destacou por atuar no mercado nacional e 

internacional. Interpreta-se que a mesma é uma das que mais investe em P&D, seu 

volume de exportação é de 30% do total do faturamento, a indústria possui um 

departamento próprio de P&D responsável pelo desenvolvimento de novos produtos 

contando com profissionais com dedicação exclusiva.  “Quanto à distribuição da força 

de trabalho por nível hierárquico: 46% atua na área administrativa; 26,7% exerce 

atividade operacional; 11,7% atua nas atividades de P&D; 10% são executivos e 5% 

supervisores” (DINATO, 2008, p. 76).  
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A partir do contato com as empresas foi observado que todas são fortemente 

entrelaçadas com as universidades e os centros de pesquisa e tecnologia mencionados 

na pesquisa. Se a empresa não é ou foi incubada pela AINTEC/Intuel, ela opta pelo 

sistema de cooperação entre as empresas se inserindo em associações e demais 

órgãos para se articular e obter êxito ou acaba fornecendo estágios a estudantes, 

participando de programas e eventos acadêmicos, promovendo cursos no setor de TI, 

dentre outros.  

Diversas indústrias e empresas na cidade de Londrina e região foram e são 

empresas incubadoras, como a OAPO, Droidtech, Flockin, Arkivus, Guenka, Oníria, 

VRSYS, IGY Biotecnologia, dentre outras, que acabam se tornando graduadas e 

reconhecidas pelos produtos e serviços qualificados e especializados.  

Outrossim, pode-se verificar que as empresas prestadoras de P&D no ramo de 

software não disputam por mercado. A especificidade de cada empresa muitas das 

vezes acaba por somar com a especialização de outra empresa através da cooperação. 

A diversidade de especializações demonstra que o ramo de software vem se 

aperfeiçoando conforme a demanda do mercado. Por exemplo, uma empresa 

interessante para se destacar é a Flockin que é a única pesquisada que desenvolve 

games eletrônicos visando treinamento empresarial. 

Todas as 6 indústrias possuem laboratórios próprios de pesquisa em seus 

segmentos com 5 até 10 pesquisadores mais os demais funcionários. A empresa 

Londribio, por exemplo, não produz nenhuma mercadoria, a empresa possui 

funcionários e estudantes, principalmente do ramo da veterinária, que pesquisam 

sobre produtos que podem auxiliar no controle das enfermidades dos animais. O 

intuito da empresa é produzir pesquisas inovadoras e patentear para inserir no 

mercado, entretanto, a empresa ainda não possui nenhum trabalho patenteado. A 

Londribio possui como parceira a CNPq que através de bolsas contraram estagiários 

para pesquisar. O fundador da empresa também é dono no Laboratório EcoVet que foi 

fundado em 2003 com o objetivo de inovar o segmento veterinário no ramo da 

aquicultura, avicultura, industrial, dentre outros. Tais parcerias contribuem com as 

pesquisas da empresa e demonstram a cooperação entre os setores de P&D.  
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O número de funcionários das empresas de software varia de 15 a 40, o que 

caracteriza as empresas como pequenas e médias. Das empresas de software 

entrevistadas nenhuma possui laboratórios próprios para a P&D, mas declaram 

investir no setor na organização, produção e dinâmica interna das mesmas. Também 

foi mencionada a cooperação entre as empresas associadas aos órgãos citados na 

pesquisa, que acabam por auxiliar na troca de informações, tecnologia e conhecimento 

entre as empresas.  

Com relação aos créditos e financiamentos a maioria das empresas respondeu 

que para empresas de software os investimentos são um problema, visto que o 

produto produzido é intangível, ou seja, não é possível alienar um bem de software e 

usá-lo como garantia de pagamento de um financiamento. As indústrias também 

demonstram problemas de créditos e financiamentos, através das entrevistas foi 

observado que a demora dos investimentos em chegarem às indústrias é um dos 

problemas enfrentados para realizar pesquisa e desenvolvimento em seus segmentos. 

As empresas de software não atuam no mercado externo, contudo, a área de 

atuação abrange a escala nacional, principalmente a RML e as cidades do Paraná. Além 

das cidades da região foi mencionada a venda de produtos e serviços para SP, RJ, MG, 

RS, MT e MS.  

Assim, a centralização das empresas de TI, bem como dos centros de P&D - 

universidades, centros de tecnologia e inovação, laboratórios de pesquisa – em 

Londrina acarretam na intensificação dos deslocamentos pendulares na RML e no 

processo de metropolização da cidade. Igualmente, a centralização reafirma a 

importância da cidade enquanto sede da região através dos elevados e diversos 

serviços que Londrina oferece, sobretudo no setor de software, como observado na 

pesquisa. Interpreta-se que a falta de investimento e a concretização de linhas de 

créditos para as empresas é a principal crítica daquelas entrevistadas. Por outro lado, é 

observada a importância das associações entre os centros de P&D na geração da mão 

de obra qualificada através dos cursos e estágios ofertados que permitem a 

especialização contínua dos segmentos econômicos. 
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Considerações Finais  

A cidade de Londrina através de seu desenvolvimento possibilitou condições 

para a implantação de características metropolitanas em seu território, dos quais aqui 

se destacam os serviços quaternários (GOTTMANN, 1976).  Deste modo, destacaram-

se na pesquisa os serviços de P&D, sobretudo, o setor de TI no ramo de software. Estes 

são complexos e variados do ponto de vista de suas atividades apresentando forte 

área de atuação em escala nacional, uma vez que a área de atuação das empresas 

abrange a RML, a região Sul e outros Estados, como SP, RJ, MT, dentre outros. Das 

empresas que investem em P&D, somente a Angelus abrange o mercado internacional. 

A dinâmica das atividades de P&D na RML mostrou-se intensa devido às 

parcerias entre as empresas, universidades e centros de tecnologia e inovação, o que 

acarreta em sua dinâmica e no processo de metropolização Londrinense.  Como 

resultado dos levantamentos, pode-se dizer que os serviços superiores merecem 

atenção e mais pesquisas para poder entender quais são suas áreas de alcance 

espacial, bem como as relações entre Londrina e as demais cidades de sua região.  
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PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO E LEVANTAMENTO DE 
DADOS SOBRE OS PÓLOS ARIPUANÃ, JURUENA E XINGU-

ARAGUAIA 
Development poles and data research about Aripuanã, Juriena and Xingu-Araguaia 

poles 
 

Manoel Messias Freitas16 
Carlo Eugênio Nogueira17 

 

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

Resumo  
Trataremos incialmente, sobre as circunstancias que levaram a intervenção do Estado na 
economia no período pós Segunda Guerra Mundial e a adoção da teoria dos polos de 
desenvolvimento por parte do governo militar como ferramenta quase unânime de promoção 
do crescimento econômico do país, assim como a adaptação promovida nessa teoria para ser 
incorporada em todo o nosso território. Num segundo momento direcionaremos as discussões 
para um estudo de caso de três polos inseridos no POLAMAZÔNIA, no qual trataremos de 
dados socioeconômicos buscando compreender se as mudanças ocorridas nesse espaço no 
período de 1970, quando da criação desses polos, a 2010.    
Palavras-chave: Intervenção; Estado; Pólos.  
 

Abstract 
Treat, initially, about the circumstances that led to state intervention in the economy in the 
post-war period and the adoption of the theory of development poles by the military 
government as almost unanimous tool to promote the country's economic growth, as well as 
adaptation promoted this theory to be incorporated throughout our territory. Secondly direct 
our discussions to a case study of three poles inserted into POLAMAZÔNIA, in which we will 
address socio-economic data in order to understand the changes occurring in that space from 
1970, when the creation of these poles to 2010. 
Key words: Intervention; State; Pólos. 

 

Introdução 

O presente artigo discorrerá, num primeiro momento sobre a intervenção do 

Estado na economia, de forma bastante modesta, principalmente após 1945, quando 

tem fim a Segunda Guerra Mundial e as empresas multinacionais lançam-se pelo 
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mundo subdesenvolvido em busca vantagens econômicas em países ricos em matérias 

primas e populosos, ou seja, promissores, como o Brasil. 

Assim, nesse primeiro momento discutiremos como foi a atuação do Estado 

interventor na economia para dar suporte a indústria capitalista que se expandia pelo 

mundo. Concomitantemente a essa questão de intervenção do estado na economia, 

principalmente o Estado brasileiro, iremos elencar, dentro dessa visão 

desenvolvimentista no qual a atividade industrial seria a base do crescimento 

econômico, a adoção da teoria dos polos de desenvolvimento econômico por parte do 

estado brasileiro no período do governo militar e as adaptações nessa teoria que 

possibilitaram a “expansão” dos polos de desenvolvimento econômico, antes 

exclusivamente com base na atividade motriz industrial, para a criação de polos de 

desenvolvimento alicerçado nas atividades agropecuário e agromineral. 

Essa discussão ocorrerá também de forma bem introdutória. Não 

adentraremos nas bases metodológicas da teoria dos polos de desenvolvimento 

econômico, discutiremos apenas as circunstancias econômicas que passava o mundo e 

o Brasil no período em questão e sua adoção pelo governo militar brasileiro. Poder-se-

ia dizer que esta parte corresponde a uma fundamentação ao tema principal que seria 

os polos agropecuários e agrominerais instalados em Mato Grosso.   

Na segunda etapa do artigo, trataremos de dados socioeconômicos de três 

polos agropecuários e agrominerais implantados no norte e nordeste do estado do 

Mato Grosso. Para tanto, iremos quantificar as mudanças em âmbito econômico, 

social e populacional no período de 1970 à 2010 a partir do levantamento dos dados 

oficias existentes. Tal levantamento tem o objetivo de rastrear se houve uma certa 

continuidade nos processos iniciados durante a vigência do II PND, ou seja, pode-se 

mesmo falar que os programas e projetos elaborados e implantados durante o período 

militar continuaram a influenciar o processo de organização do território do Mato 

Grosso em um período posterior?  

Ao coletarmos os dados disponíveis, poderemos ter uma primeira ideia da 

maneira pela qual os objetivos gerais colocados para a região na década de 1970, de 

aumento populacional e expansão da apropriação produtiva do espaço, foram 

alcançados posteriormente. Dessa forma, acreditamos ser possível buscar elementos 
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concretos capazes de compreender se as ações desses Programas governamentais 

contribuíram realmente para a ocupação dos “vazios” econômicos e demográficos do 

Mato Grosso e para a chamada Integração Nacional, que era o objetivo principal 

desses Programas.  

Essa etapa do trabalho abordará as seguintes variáveis para tentar atingir seus 

objetivos: Índice de Desenvolvimento Humano e sua evolução no período de 1999 a 

2010, tendo como fonte o PNDU. As taxas de crescimento e a média geral do IDH de 

cada pólo e de seus municípios foram calculadas a partir da regra de três simples. 

Esses dados foram organizados IN em formato de tabelas e gráficos produzidos no 

Excel, no entanto apresentaremos, nesse trabalho, apenas as discussões desses dados. 

A segunda variável adotada pelo estudo é o Produto Interno Bruto a preços de 

mercado corrente de cada pólo e município, em valor absoluto e sua taxa de 

crescimento em porcentual no intervalo temporal de 1999 a 2010, tendo como fonte o 

IBGE. 

A população absoluta de cada município e de cada pólo de 1970 a 2010, assim 

como sua taxa de crescimento por cada década, constitui a terceira variável de análise. 

Esses dados também foram organizados em tabelas e gráficos. A fonte desses dados é 

o IBGE, censos demográficos de 1970 a 2010. 

Também será abordada a questão do desmembramento de municípios e suas 

emancipações políticas na área original de cada polo no período e após o final dos 

programas.  

Todo o trabalho foi fundamentado em pesquisas bibliográficas em livros, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, no entanto, a maioria das pesquisas 

foram realizadas via Internet. Não foi realizado trabalho de campo, considerando, 

nesse primeiro momento, a sua inviabilidade, fato que será realizado em outra etapa 

desse trabalho. A presente discussão, nesse primeiro momento, não objetiva levantar 

questões sobre as causas ou consequências das transformações ocorridas na área de 

estudo, e sim destacar, com base em dados concretos e oficiais, essas transformações, 

quais eram as características de cada pólo na época da implantação dos investimentos 

provenientes dos programas já mencionados, e como essas áreas estavam em 2010. 
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Além de compreender as articulações que ocorriam na economia do país à adoção dos 

polos de desenvolvimento. 

 

Polos de Desenvolvimento 

Após a Segunda Guerra Mundial até 1970, o Estado passa a ser elemento de 

destaque intervindo explicitamente em diversos setores da economia. Evans (1998) 

destaca que a ação do Estado, e no caso, também o brasileiro, era primordial para o 

desenvolvimento da economia, pois atuaria como elemento fundamental para a 

consolidação das relações de mercado e consequentemente criaria e daria segurança e 

ordem para a instalação das empresas multinacionais. 

Assim, o Estado atuaria em infraestrutura básica, estimularia 

empreendimentos, criaria uma base sólida dentro do modelo capitalista de produção. 

Nesse momento, como destaca Lima e Simões (2009, p. 26) “As estruturas 

institucionais seriam a chave crítica para relativo sucesso das economias". Não que o 

Estado fosse a alavanca do desenvolvimento, ele era a peça que possibilitaria o bom 

funcionamento das engrenagens da economia no momento em questão. 

A atuação do Estado no que tange a criação e na aplicação de políticas públicas 

com fins ao desenvolvimento regional no, principalmente, período de 1950 até 1970 

passa por significativas alterações, com base em teorias que pregam causas e 

processos de se propagar o processo de desenvolvimento econômico, como 

Boudeville, Myrdal, Hirschnnan, North e principalmente François Perrou. 

Porém não é objetivo do presente artigo fundamentar nas bases teóricas das 

teorias desses intelectuais. Faremos apenas menção na base comum, que é o que 

importa nesse momento, que seria a ideia de polos de desenvolvimento. 

Fundamentaram-se na “polarização da produção econômica no espaço e nas 

economias externas e de aglomeração” (LIMA e SIMÕES, 2009, p.27). Destacando que 

o desenvolvimento econômico não ocorre de forma homogênea em parte alguma do 

mundo. Principalmente nos então países subdesenvolvidos ou periféricos como o 

Brasil e toda a américa Latina. 

Assim sendo a polarização vinha como ferramenta estatal de intervenção com o 

intuito único de promover o desenvolvimento econômico regional através das 
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chamadas políticas públicas ativas ou planejamento regional. Essa questão é 

comentada por Uderman: 

A atividade de planejamento aparece como tarefa essencial no 
processo de indução do desenvolvimento econômico, cabendo 
também ao Estado um papel decisivo no esforço de atração e 
estruturação das atividades industriais. A elaboração de estratégias e 
planos de desenvolvimento e o estabelecimento de políticas públicas 
dirigidas para a operacionalização das propostas apresentam-se 
como ações essenciais para orientar e conduzir movimentos de 
industrialização em espaços periférico, consolidando o desenho 
institucional e a forma de operação do modelo de intervenção do 
Estado desenvolvimentista (UDERMAN, 2008, p.237).  

 

Esse modelo desenvolvimentista tem como proposta de crescimento 

econômico, ou seja, a superação do subdesenvolvimento, como era conceituado nesse 

período, fortes investimentos na atividade industrial capitalista, como afirma 

Bielschowsky (1996), planejada e apoiada pelo estado, tornando-se hegemônico na 

maior parte dos países periféricos na segunda metade dos anos 1950. 

Desse modo a teoria dos polos de crescimento se propagou para várias partes 

do mundo com intuito de solucionar os problemas relacionados a não homogeneidade 

do crescimento econômico visualizado em diferentes países do globo, tanto nos países 

centrais chamados de desenvolvidos ou nos países periféricos ou subdesenvolvidos, 

devido sua suposta aceitação no espaço geográfico e sua proposta entusiasta e 

“moderna” de desenvolvimento. 

A esse respeito discorre Lima e Simões: 

Esse modelo tornou-se hegemônico nos países periféricos, inclusive 
no Brasil. A intervenção era justificada pela necessidade de prover os 
pré-requisitos necessários para viabilizar o investimento em áreas 
deprimidas e em setores de elevado risco, ou seja, a intervenção 
auxiliaria a romper o ciclo vicioso das economias periféricas ao 
estimular economias externas em diversos espaços nacionais e 
subnacionais (LIMA e SIMÕES, 2009, p. 168). 

 

Sobre essa temática comenta também Bomfim: 

A tese dos pólos de crescimento tornou-se, a partir de 1960, o 
mecanismo indutor mais propalado por órgãos governamentais nos 
mais diversos contextos, inclusive no Brasil, ainda que das 
concepções de François Perroux tenham restado muitas vezes meras 
terminologias, e não uma aplicabilidade mais fidedigna das teorias do 
economista francês (BOMFIM, 2007, p.168). 
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Fica evidente que essas teorias passaram por profundas adaptações para serem 

utilizadas em nosso território, ao mesmo tempo atender aos interesses do então 

governo militar e colocar o país no que era conceituado como mais moderno, que 

eram essas teorias econômicas. 

Nesse contexto o desenvolvimento econômico brasileiro é alavancado pela 

ação do Estado, principalmente no período de 1950 a 1980, tendo como peça chave a 

industrialização, procurando dar uma guinada na atividade econômica do país no qual 

originalmente sua economia fundamentava-se no setor primário, com destaque a 

grande exportador de gêneros agrícolas. 

Não esquecendo que é justamente nesse momento de aparente expansão da 

economia do Brasil que estão em evidencias as teorias dos polos de desenvolvimento e 

que sofreram adaptações para serem praticadas no Brasil 

Após significativas discussões entre os mais diferentes órgãos como o IBGE, 

IPEA, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, entre outros e em diferentes 

congressos que tratavam sobre os polos de desenvolvimento como o I Seminário sobre 

Polos de Desenvolvimento realizado pela SUDENE em 1966 em Recife, o congresso de 

Integração Nacional realizado em Salvador também em 1966, foram divulgadores do 

que foi produzido em termos de polos de desenvolvimento no país. Inclusive “A 

seleção de certas áreas, cuja atividade motriz nem sempre seria a indústria, sendo 

grande número de programas regionais estatais de polos agrícolas como 

(POLOAMAZÔNIA e o POLOCENTRO)”, (BOMFIM, 2007, p. 175). 

As adaptações criadas nas teorias originais dos polos de desenvolvimento para 

serem implantadas no Brasil referidas anteriormente são, por exemplo essas 

mencionadas por Bomfim, na qual a indústria deixa de ser o elemento base para a 

formulação dos polos. 

 Assim são criadas quinze áreas no interior do país, sendo quatro delas 

inteiramente dentro do território de Mato Grosso, que passariam ser áreas 

delimitadas como polo de desenvolvimento, tendo a agropecuária e a mineração como 

elemento polarizante. 
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Após essa breve discussão sobre a configuração dos polos de desenvolvimento 

e sua aplicabilidade no país como principal elemento norteador do crescimento 

econômico, surge os pólos agrícolas e agrominerais como uma estratégia ou 

adaptação dessa teoria para atuar nas mais longínquas áreas do nosso território, 

considerado, naquele momento como espaços vazios e com a ideologia governamental 

da Integração Nacional são instituídos os polos agrominerais   na Amazônia Legal. 

Podemos ainda levar em consideração que no início da década de 1960, a nossa 

região ocupava uma área de mais de 22% do país, mas continha menos de 4% da 

população brasileira (CAVALCANTE e BARREIRA, 2011). Assim, o Centro Oeste como 

um todo, e o Mato Grosso em específico, assim como toda a Amazônia Legal eram 

caracterizados como um “espaço vazio”. Dessa forma, a ocupação desse imenso 

espaço dito vazio passou a ser foco prioritário da articulação Integracionista do 

Território Nacional no governo militar. 

Cavalcante e Barreira afirmam que: 

 A expansão da fronteira agrícola no Centro-oeste brasileiro deve ser 
compreendida a partir do pronto atendimento do Estado à 
reivindicação do segmento industrial e dos grupos multinacionais (...) 
que objetivavam ampliar a dependência da agricultura para a 
indústria e passaram a reivindicar do setor público, sobretudo dos 
países subdesenvolvidos, ações governamentais que promovessem a 
expansão da fronteira agrícola, nos moldes da moderna 
agropecuária, justificando tais medidas como única opção para 
acabar com a fome no mundo (CAVALCANTE e BARREIRA, 2011, p. 
181). 

 

Ainda sobre esta questão, Moreno argumenta (MORENO 2005, p. 37): 

A redefinição de novos espaços econômicos foi orientada pela 
política de Integração Nacional, a partir da dinamização de setores 
das economias regionais. A redefinição desses espaços pautou-se na 
criação dos pólos de desenvolvimento concentrando investimentos 
em determinadas regiões, susceptíveis de crescimento planejado, 
capazes de alavancar regiões vizinhas sob sua influencia. Assim, a 
atenção do governo federal voltou-se prioritariamente para as 
regiões periféricas e sua inserção a economia nacional (MORENO, 
2005, p.37). 

 

O Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia foi instituído 

pelo Decreto nº 74607 de 25 de setembro de 1974. Como comentado anteriormente 

foi criado inicialmente para promover a integração nacional econômica e também 
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desenvolver a segurança nacional, que era outra ideologia do governo militar do 

período em nosso país. 

Bomfim discorre que: 

O Programa (cuja execução estaria ligada a Secretaria de 
Planejamento, ao Basa, a SUDAM e ao Ministério do Interior), tinha 
como finalidade promover o aproveitamento integral das 
potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais 
em quinze áreas selecionadas na região. Essa quinzena de pólos se 
espalharia entre os estados e territórios federais da região norte e 
também na porção Setentrional de Mato Grosso e Goiás (BOMFIM, 
2007, p.185). 

 
Os recursos eram de cerca de 6,5 bilhões para o período compreendido entre 

1975 a 1979, provenientes dos mais diferentes locais como do PIN, PROTERRA, Fundo 

Nacional de desenvolvimento (FND) e do Fundo de Desenvolvimento de Programas 

Integrados o FDPI (BRASIL, 1976).  

O Programa de Pólos de Desenvolvimento era apenas uma pequena faceta para 

dar início à exploração racional dos recursos da região norte do país, considerando a 

nova realidade econômica do país, concomitando com a expansão da fronteira agrícola 

do país para a região Centro Oeste e principalmente a região Norte. Isso é explicitado 

na própria fala do governo: 

A estratégia espacial do Governo da União será complementada com 
um projeto especial, em fase de programação pela SUDEM, incluído 
no II Plano Nacional de desenvolvimento, referente à criação de 
Polos de crescimento na região. São áreas em que ocorreram duas ou 
mais atividades setoriais (...) Trata-se do Programa de Pólos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – POLAMAZÔNIA- 
dirigido fundamentalmente à ocupação de espaços vazios e a 
utilização dos eixos viários articulando-se aos projetos de 
desenvolvimento social nas áreas preferenciais(...) Centrado 
principalmente na ocupação econômica de áreas selecionadas, 
dotadas de potencialidades minerais, florestais, agropecuárias e 
agroindustriais. O Programa ensejara a necessária concentração de 
recursos em sub-regiões e em setores que poderão, mais 
rapidamente, responder aos investimentos programados (...) o 
Programa prevê a ação coordenada do Governo Federal, dos 
Governos dos Estados e Territórios e da iniciativa privada em quinze 
áreas (...) que serão objeto de planos de desenvolvimento integrado 
(BRASIL, 1976, p.46). 

 

Após essa simplória explanação sobre os antecedentes que introduziram os 

polos de desenvolvimento no Brasil nesse período que se buscava o desenvolvimento 
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econômico a qualquer preço, mesmo de forma mascarada, por parte do governo 

militar, como destaca Moraes: 

A integração nacional foi uma meta da ação estatal ditatorial em 
termos de formação territorial, objetivo histórico (...), combinava 
fundamentos estratégicos geopolíticos nacionalistas com uma nova 
inserção do país na divisão internacional do trabalho, a qual 
internacionalizava boa parte da atividade econômica praticada no 
território brasileiro (MORAES, 2001, p. 118). 

 

Iremos tratar de dados socioeconômicos de três polos agropecuários e 

agrominerais implantados no norte e nordeste de Mato Grosso inseridos no 

POLAMAZÔNIA, O Aripuanã, o Juruena e o Xingu-Araguaia. Áreas aliás, que 

compreende o objeto de estudo na qual estamos realizando. Dessa forma, as 

discussões e dados apresentados correspondem a resultados parciais de uma pesquisa 

maior em andamento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

UFMT/CUR sobre a orientação do Prof. DR. Carlo Eugênio Nogueira. 

 

Discussão sobre os Polos Aripuanã, Juruena e Xingu/Araguaia 

A área de estudo dos Polos de Xingu/Araguaia, Aripuanã e Juruena, todos 

inseridos no POLAMAZONIA, Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia Legal foi criado pelo Decreto n° 74607, em setembro de 1974. 

Sobre esses polos Moreno comenta: 

Eles receberam obras de infraestrutura econômica e social que 
beneficiaram os núcleos de colonização implantados. Este programa 
consistiu na estratégia do Estado brasileiro em propiciar a expansão 
dos grandes monopólios nacionais e internacionais na Amazônia por 
meio da apropriação da renda capitalista da terra e da intensificação 
do processo de concentração fundiária (MORENO, 2005, p. 41). 

 

Assim, pode se dizer que o estado de Mato Grosso passou a ser objeto de 

vários programas e projetos destinados à agropecuária e à exploração de recursos 

minerais subsidiado pela SUDAM, com capital nacional e internacional. 

O projeto Brasil Potencia que teve início com o presidente Médici inserido no I 

Plano Nacional de desenvolvimento, na década de 1971 elencou para a região Centro 

Oeste maior participação na renda nacional, dentro da ideologia criada do “espaço 
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vazio” direcionou o Mato Grosso para as “novas frentes” a serem inseridas ao 

processo produtivo nacional, momento em que o capital nacional e internacional passa 

a articular em nossa região assegurado e legitimado pelo Estado, como já comentado 

na primeira parte do artigo.  

Nesse período a economia do Brasil, fundamentada nas teorias de polos de 

desenvolvimento e logicamente no capitalismo, necessita de novas áreas para ser 

incorporadas ao processo produtivo nacional. Comenta também sobre essa temática 

Cavalcante e Barreira:  

O II PND (1974), elaborado durante a crise do petróleo, reafirmou de 
modo enfático o papel da região centro-oeste quando a necessidade 
de aumento da produção agrícola e absorção de excedentes 
populacionais. Preocupado com o controle da balança de 
pagamentos, em decorrência da crise econômica mundial desse 
período, o Estado brasileiro tomou a iniciativa de intensificar a 
ocupação produtiva do Centro-Oeste e da Amazônia (CAVALCANTE e 
BARREIRA, 2001, p. 182). 

 

Essa questão também é comentada por Higa: 

No início da década de 1970, acentuou-se o interesse pela fronteira e 
novas políticas foram implantadas, visando efetivar o processo e 
aumentar a produção agrícola para a exportação, através de 
programas e planos de incentivo vinculados à Sudeco e a Sudam, 
associados ao I e II Plano Nacional de Desenvolvimento ( I e II PND), a 
exemplo do Proterra, Prodoeste, Prodepan, Poloamazonia, 
Polocentro, Proálcool e Promat (HIGA, 2005, p. 90). 

 

Dessa forma, o governo brasileiro, para tentar amenizar a crise, passou a 

“forçar” as exportações com o intuito de equilibrar a balança comercial, que 

historicamente, em função, principalmente, das importações de petróleo e seus 

derivados, promovia déficits. Assim, nessa corrida para a exportação, passou a ampliar 

a exportação de produtos primários, aí entra os gêneros agrícolas comerciais, assim 

como minerais. Para dar suporte a esta suposta necessidade econômica do país, uma 

vez mais aparece a ideologia dos “espaços vazios” do Mato Grosso e da região 

amazônica. 

Nesse contexto, passamos a ser a fronteira de oportunidades do capital do 

Brasil. Assim, Mato Grosso, passa a ser inserido definitivamente na discussão da 

Integração Nacional. 
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Essa articulação do capital aliada ao governo, nessa política conhecida como 

desenvolvimentista, que era a condição básica a teoria de polos de desenvolvimento 

também é destacada por Moreno: 

A expansão do capitalismo brasileiro no campo também fazia parte 
da estratégia utilizada pelos países capitalistas hegemônicos para 
promover a “modernização” da agricultura nos países em 
desenvolvimento e pobres (MORENO, 2005, p.36). 

 

Essas novas áreas incorporadas ao processo produtivo foram definidas como 

pólos agropecuários e agrominerais, como já mencionados anteriormente, que foram 

inseridos ao capital interno e externo visando à ocupação e exploração de seus 

recursos naturais, assim como área de absorção dos excedentes populacionais do 

Nordeste e das áreas saturadas do Sul e do Sudeste. 

Para atender a esses objetivos, o governo, em 1966, criou a SUDAM com a 

função de coordenar a ação federal nessa região. Como comenta Moreno: 

 A ela competia a elaboração a execução do Plano de Valorização da 
Amazônia, diretamente ou mediante convênios com entidades 
públicas ou privadas, tendo o Banco da Amazônia- Basa - como 
agente financeiro. A atuação da Sudam ficou delimitada a uma área 
de quase 5 milhões de Km quadrados, definida pela Lei N° 5173/66 
como Amazônia Legal (...). A Sudam contou com recursos financeiros 
nacionais e estrangeiros, sendo 2% provenientes da receita dos 
impostos da União e 3% dos Estados e municípios, além de 
empréstimos contraídos no país e no exterior. Também pode contar 
com recursos do Fundo para Investimentos Privados no 
Desenvolvimento da Amazônia (MORENO, 2005, p.37). 

 

Resultados e Discussão 

O POLAMAZÔNIA- Programa de Pólos agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia foi criado pelo Decreto nº 14607, em 25 de setembro de 1974 como um 

programa que se estendia por toda a área da Amazônia Legal permeando entre a 

SUDECO e a SUDAM. 

Esse programa objetivava, entre outras coisas, promover o aproveitamento 

integrado das potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais nas 

áreas que eram delimitadas pela SUDECO e a SUDAM. 



 

 
112 

O II PND- Plano Nacional de desenvolvimento, lançado em 1974 objetivava 

modernizar o setor de meios de produção, aumentar a produção de alimentos e 

energia e promover um ajuste estrutural na economia do país. 

Com apoio do capital financeiro interno proveniente das oligarquias, 

inicialmente o plano teve sustentabilidade. No entanto, em curto prazo o plano não 

obteve êxito que se esperava acarretando no aumento da dívida externa brasileira. 

Para que os reais objetivos desses planos concretizassem questões como os 

impactos ambientais promovidos pelo desmatamento, mineração, pecuária, usinas 

hidrelétricas, assim como os grupos indígenas e comunidades tradicionais que 

historicamente habitavam a região simplesmente foram desconsideradas, daí o 

chamado “vazio demográfico”. 

Os dados oficiais até então utilizados, como o IBGE, que tratam do PIB a preço 

de mercado, referente aos anos de 1999 a 2010 verificamos crescimento considerável 

nesse período em todos os Pólos. Em média, as taxas de crescimento do PIB do Pólo de 

Aripuanã foi superior a 420%. 

O mesmo foi percebido em relação ao IDH desse Pólo, segundo o PNDU 1991-

2010. No ano de 1991 todos os municipios desse Pólo estavam com o IDH na faixa 

muito baixo, faixa determinada pela ONU inferior a 0,499.  

Já em 2000, os municipios desse Pólo apresentaram relativo crescimento em 

seus IDHs. No geral, em 2000, o IDH desse Pólo passa para a faixa de desenvolvimento 

Humano Baixo, que segundo a ONU compreende IDHs que variam entre 0,500 a 0,599.  

Em 2010 verifica-se nesse Pólo considerável crescimento em seu IDH. Porém, 

todos os municipios desse polo saltaram para a faixa de desenvolvimento Humano 

Médio, ou seja, IDH superior á 0,600.  

A taxa de crescimento médio do IDH, em porcentagem, de todos os municípios 

desse Pólo ficou na faixa de 94,36%. 

Analisando os dados oficiais do IBGE através dos censos demográficos de 1970 

a 2010, percebemos também que ocorreu elevado processo de crescimento 

populacional nessas quatro décadas, época de implantação do Pólo, a 2010. 

Em termos percentuais, as maiores taxas de crescimento populacional 

ocorreram na década de 1970 a 1980.   
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Na década seguinte, 1980 a 1991, as taxas de crescimento populacional desse 

Pólo continuaram elevadas, no entanto, com taxas menos expressivas.  

Já no período de 1991 a 2000, percebe-se nesse período uma nítida retração 

nas taxas de crescimento populacional nos municípios desse pólo. Fato este 

intensificado na década seguinte, 2000 a 2010.  

Nem todos os atuais municípios do pólo Aripuanã na época da criação do pólo 

existiam, assim como a grande maioria das atuais rodovias. Eles foram desmembrados 

e emancipados do município de Aripuanã. Sobre essa temática argumenta Higa: 

A intensa divisão municipal para a criação de novos municípios, após 
a divisão do Estado; constitui-se em processo estreitamente 
relacionado às transformações econômicas no território mato-
grossense desencadeadas pelos planos oficiais de desenvolvimento e 
integração territorial (HIGA 2005, p. 91). 
 

 Acredito que podemos deduzir, além dos números apresentados, que esse fato 

pode reforçar a ideia de que o “vazio” demográfico e econômico da área desse pólo 

começam a ser “preenchido”.  

No Polo Juruena percebemos também excelentes taxas decrescimento do PIB, 

como é destacado pelos dados do IBGE. 

A média das taxas de crescimento do PIB desse Pólo ficou superior a 435%. 

Assim como o PIP, o IDH desse pólo apresentou taxas de crescimento elevadas no 

período considerado. 

 A média geral de crescimento do IDH desse Pólo foi de 96,37% e o IDH médio 

ficou em 0,689. Média abaixo da média atual do Brasil. 

Esse Pólo apresentou elevadíssimas taxas de crescimento populacional, 

principalmente entre 1970 a 1980, período em que os programas foram criados, 

apresentando taxas de crescimento superior a 1898%. Os municípios do polo Juruena 

tiveram taxas de crescimento populacional superior a 1100%. 

Esse período corresponde com o momento em que foram intensificados os 

programas de colonização nessa área. A propaganda promovida pelo governo atraiu 

contingentes populacionais movidos pela expectativa de enriquecimento rápido. Na 

década seguinte, após o surto populacional, ocorre redução nas taxas de crescimento 

se comparado com a década anterior. No entanto, os números permanecem positivos. 
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O que não ocorre na década seguinte, 1990-2000, quando a maioria dos municípios 

apresentou taxas negativas de crescimento. As taxas de crescimento populacional 

voltam a crescer, apesar de forma tímida, entre 2000-2010. 

A maioria da infraestrutura existentes atualmente nessa área foi construída 

com recursos provenientes da SUDECO quando da criação desses Pólos, assim como 

grande número de municípios foi emancipado direta ou indiretamente a partir desses 

Programas, como Carlinda, Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, entre outros. 

Sobre essa temática comenta Higa: 

A partir do final da década de 70, os programas de colonização e os 
projetos de assentamento respaldaram a criação de novos 
municípios, cuja origem se deu a partir do loteamento e formação de 
um núcleo urbano e da implementação de atividades agropecuárias 
nos arredores (HIGA, 2005, p. 92). 

 

Os municípios do polo Xingu-Araguaia também apresentaram elevadas taxas de 

crescimento em seus PIBs no período considerado. Apresentaram também excelente 

crescimento em seus IDHs. Na década de 1991 o pólo o IDH médio de 0,263, já em 

2010 esse número subiu para 0,669 o que representa uma taxa de crescimento de 

154,37%.  

O mesmo ocorreu com a população Absoluta e sua taxa de crescimento. 

Percebem-se semelhanças nos picos de crescimento e de diminuição presentes nos 

outros pólos, pois o processo de ocupação ocorreu de forma similar e promovida pelos 

mesmos agentes, no caso a SUDECO. 

Como nos outros Polos, no Xingu/Araguaia, vários municípios foram 

desmembrados e emancipados a partir desses programas, como é o caso de Confresa, 

Alto Boa Vista, Luciara, Porto Alegre do Norte, entre outros. 

 

Considerações Finais 

Com a ascensão, após a Segunda Grande Guerra, das técnicas e o 

desenvolvimento das ciências, que muitos conceituam de tecnocientífico, responsável 

pelo significativo desenvolvimento das atividades secundária no Brasil, principalmente 

entre 1950 e 1960 e a consequente necessidade de se constituir um forte mercado 

consumidor interno, o Estado, através de diferentes mecanismos e ferramentas, como 
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a adoção da teoria dos polos de desenvolvimento, passa intervir explicitamente na 

economia, impondo um controle político e um controle técnico, que, como foi 

comentado anteriormente, abrangendo os chamados planejamentos para todos os 

tipos de redes e para todo o território nacional. Agora, o estado passa adquirir poder 

não somente regional, mas também nacional através dos programas criados, como os 

pólos e as regiões programas (BOMFIM, 2007). 

A partir dos critérios adotados pela metodologia, nessa etapa do trabalho, 

reafirmo que é inegável a promoção do crescimento econômico, populacional e social 

da área de cada pólo abordado nas discussões. No entanto convém destacar que 

estamos tratando de dados e números analisados friamente, em termos absolutos e 

sabemos que muitas vezes os números analisados nessa perspectiva não condizem 

com a realidade vivenciada, principalmente porque estamos abordando uma questão 

social. 

Frisemos ainda que é comum adotarmos o conceito de desenvolvimento como 

sendo sinônimo de desenvolvimento econômico, de modernização da sociedade, em 

sentido do capitalismo ocidental. E sabemos que desenvolvimento tem que ser 

entendido como mudança social positiva (SOUZA, 2004).  

Um desenvolvimento que produz efeitos colaterais sérios não é legitimado, 

portanto não merece ser chamado como tal. O conteúdo do desenvolvimento é tido 

como não devendo ser definido sem os desejos e expectativas dos grupos sociais 

concretos com valores e culturas próprios e suas particularidades histórico-

geográficas.  

Podemos ainda mencionar que este trabalho representa resultados parciais de 

um projeto maior onde será analisado até que ponto esse desenvolvimento destacado 

esta relacionado com a Política de Integração Nacional. 

 Merece ressalva também o fato que muito pouco foi feito pensando nos 

grupos humanos que já se encontravam ocupando esse espaço, principalmente 

porque esses pólos foram criados dentro da ideologia dos “vazios demográficos e 

econômicos”. Bom exemplo disso são os investimentos, dentro de cada Programa, 

voltados para a questão indígena, que foram ínfimos, representando pouco mais de 

5% do total de investimentos (ABREU, 2001), sem falar da população não índia do 
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local, pois na Amazônia existe um estilo de vida rural de mais de 200 anos e que nunca 

foi contemplado nas analises dos programas governamentais (NOGUEIRA, 2000). 

A SUDECO era o órgão oficial de planejamento para a região Centro-Oeste, 

responsável pela formulação das Políticas Públicas de desenvolvimento implementado 

pela esfera federal e estadual. São alguns exemplos de ações realizadas por essa 

superintendência: A colonização e ocupação da Amazônia do Mato Grosso; Construção 

da BR-364; desmembramento do Mato Grosso; A ocupação do cerrado soja e até 

mesmo pela a proposta da Ferronorte, hoje ALL. 
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UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA 
DESIGUALDADE DE RENDA DAS MICRORREGIÕES DE 

MATO GROSSO ENTRE OS ANOS DE 2003 A 2012. 
An analysis of the regional development and profit inequality of the microrregions of 

Mato Grosso between 2003 to 2012 
 

Ronivalter de Souza18 
Silvio Moisés Negri19 

 

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

Resumo  
O presente estudo teve por objetivo realizar uma análise das desigualdades de renda das 
microrregiões do estado de Mato Grosso. Com o intuito de atingir este objetivo, fez-se o uso 
de referenciais bibliográficos orientados para o desenvolvimento regional destacando-se duas 
das principais correntes teóricas sobre o assunto, expondo como principal ferramenta de 
mensuração o Coeficiente de Variação de Williamson (VW). Logo, é feita uma breve 
contextualização do processo de ocupação e do desenvolvimento econômico do Estado de 
Mato Grosso, visto que o princípio do processo de desigualdades pode estar vinculado à forma 
como se estabeleceu esse processo, realizando-se ainda uma análise das principais políticas 
adotadas para este fim. No mesmo sentido, é realizada uma caracterização das microrregiões, 
onde se descreve as principais atividades econômicas desenvolvidas e sua importância para o 
Estado. Por conseguinte, os resultados apontaram que, no período analisado, as microrregiões 
de Parecis e Alto Teles Pires apresentaram o maior desnível de renda em relação às demais. De 
igual forma, os resultados evidenciaram que quanto maior o PIB per capita maior será o nível 
de desigualdade de renda nessas microrregiões. 
Palavras-chave: Economia Regional; Desenvolvimento Regional e Desigualdades. 
 

Abstract 
This study aimed to undertake an analysis of inequalities of income of the micro state of Mato 
Grosso. In order to achieve this goal, did the use of bibliographic references oriented to 
regional development with emphasis on two major theoretical perspectives on the subject, 
exposing the main measurement tool Williamson's Coefficient of Variation (VW). Therefore, it 
is a brief contextualization of the process of occupation and economic development of the 
State of Mato Grosso, since the beginning of the process of inequalities may be linked to how 
settled, it may still be conducting an analysis of key policies adopted to this end. Similarly, a 
characterization of the micro is performed, which describes the main developed economic 
activities and its importance to the state. Therefore, the results showed that in the period 
analyzed, the micro Parecis and Alto Teles Pires showed the greatest difference of income over 
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the others. Also, the results showed that the higher the GNP per capita is higher the level of 
income inequality in these micro-regions. 
Key words: Regional Economy; Regional Development and Inequality. 

 

Introdução 

O estado do Mato Grosso apresentou uma transformação regional amparado 

nas diversas políticas públicas tanto do governo federal quanto do estadual 

implantadas principalmente nas décadas de setenta e oitenta visando os 

investimentos em infraestrutura e tecnologia, proporcionando desta forma um 

crescimento substancial, principalmente do setor primário. 

Visto que diversos pensadores ao longo da história econômica perceberam que 

o crescimento econômico é uma condição necessária, mas insuficiente para se 

alcançar o desenvolvimento econômico, sendo que este se difere do primeiro, 

crescimento econômico seria a grosso modo apenas o aumento do produto interno, 

no entanto, para que haja desenvolvimento econômico esse aumento de renda teria 

que estar associado a uma expansão do padrão de consumo e direitos sociais de todas 

as classes de uma população. 

Com o intuito de realizar as análises das desigualdades regionais serão 

sistematizados dados do PIB per capita e da população das microrregiões e do Estado 

de Mato Grosso. A adoção de microrregiões justifica-se por sua “homogeneização” e 

pela disponibilidade dos dados necessários para análise empírica oriundos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste sentido Richardson (1973) menciona 

que ao se realizar uma pesquisa, o analista deve trabalhar com as regiões 

administrativas adotadas pelos órgãos administrativos, sendo que somente são 

disponíveis dados das regiões reconhecidas oficialmente, desta maneira utilizam nesta 

pesquisa as microrregiões definidas pelo IBGE. Rocha (1998) contribui afirmando que 

para se medir a desigualdade regional geralmente utiliza-se de uma variável de 

significância econômica abrangente como base para a estimação de índices, citando 

como exemplo o PIB per capita. 

A mensuração do nível das desigualdades de renda das microrregiões será 

realizada mediante o uso do indicador postulado por Williamson (1977), o qual o autor 

utilizou amplamente em seus trabalhos sobre desigualdades regionais. O coeficiente 
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de variação ponderado de Williamson (Weighted Coefficient of Variation – VW) torna-

se relevante por ser tradicionalmente utilizado nas análises com preocupação regional. 

Outros estudiosos também fizeram uso desse coeficiente Alonso (1986), Souza (1993), 

Nasser (2000). 

O Coeficiente de Variação de Williamson se define da seguinte forma: 

 

 

Onde: 

yi = Produto per capita da microrregião i; 

y = Produto per capita de Mato Grosso; 

fi = População da MRG i; 

η = População de Mato Grosso. 

 

Esse indicador de desigualdade gera uma visão quantitativa da desigualdade 

em relação à população, ou seja, avalia a dispersão do PIB per capita das microrregiões 

relativo ao PIB per capita estadual, ponderado pela população de cada microrregião na 

população total do Estado (ILHA, ALVES e CORONEL, 2004). Na visão de Souza (1993), 

fica implícito que as migrações inter-regionais influenciam o nível das desigualdades 

regionais, pois as regiões mais ricas atraem as populações mais qualificadas em 

detrimento das regiões mais pobres. 

No entanto, cabe analisar que as medidas de desigualdade postuladas por 

Williamson possuem algumas limitações. Neste sentido Alonso (1986) destaca que 

essas medidas não são capazes de revelar todos os aspectos abrangentes na questão 

das desigualdades regionais por trabalhar com a renda per capita podendo ser afetado 

negativamente em períodos de fortes migrações, e inclusive pelo fato destes 

indicadores não expressarem a distribuição interpessoal de renda. 
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Economia Regional e Desigualdades Regionais 

A Economia Regional pode ser compreendida como o estudo da diferenciação 

espacial, das inter-relações entre as áreas dentro de um sistema nacional de regiões, 

deparando-se com um sistema de recursos escassos, desigualmente distribuídos no 

espaço e imperfeitamente móveis. Sendo que esta passa a adotar o elemento espaço 

na análise econômica; o estudo de problemas localizados (estrutura dos parques 

industriais locais e regionais, meios de comunicação entre centros, emprego rural e 

urbano, etc.); etc. (SOUZA, 1993). Azzoni (1993) ressalta que “as diferenças de renda 

per capita, produção, oportunidades etc. entre regiões de um mesmo país são 

usualmente tratadas como ‘desequilíbrio regional’”. 

Segundo Haddad (1989), para a economia regional, as transações inter-regional 

e intra-regional são mais importantes do que as transações com o exterior de uma 

economia nacional. 

Para Nasser (2000) as teorias clássicas e neoclássicas, de forma geral, reduziam 

a importância de problemas regionais ao instituir a flexibilidade de preços e salários e 

a hipótese de equilíbrio de mercado, tornando-se pouco relevantes, desta forma, 

questões como custos de transportes e problemas locacionais de mão de obra e de 

recursos naturais. Para Lima (2000) “a Teoria da Localização Industrial complementa, 

influencia e é influenciada pela Teoria do Desenvolvimento Regional, pois não é 

possível falar em desenvolvimento regional sem pensar nas unidades econômicas 

localizadas no território”. 

No que se refere às desigualdades regionais, Azzoni (1993) destaca que os 

primeiros choques ideológicos originaram-se nas décadas de 50 e 60, tendo como 

principais autores Myrdal (1963) e Hirschman (1975) de um lado, e Williamson (1965) 

de outro. 

Azzoni (1993, p.5) evidencia que Myrdal (1963) utiliza como “referencial a 

noção de círculo vicioso, que descreve um processo circular e cumulativo (teoria da 

causação circular e acumulativo) o qual um fator negativo é, ao mesmo tempo, causa e 

efeito de outros fatores negativos”, desta forma não havendo interferência por parte 

do governo à tendência é causar desigualdades crescentes. Neste sentido, Lima (2000) 

cita Myrdal ao expor que “a noção de equilíbrio estável é normalmente uma falsa 
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analogia que se estabelece quando se formula a teoria que visa explicar a mudança no 

sistema social”. 

De acordo com Souza (1993) este círculo vicioso pode ser descendente (efeitos 

regressivos) ou ascendente (efeitos propulsores). No primeiro caso, prevalecendo 

trocas desiguais, “uma região polo tenderá a apresentar um processo ascensional e 

acumulativo de crescimento; a região pobre, ao contrário, tenderá a apresentar taxas 

mais modestas de expansão”. Efeito este provocado pelo deslocamento de mão de 

obra (jovem e qualificada) e de capitais para as regiões mais ricas em detrimento das 

regiões mais pobres. 

No segundo caso as regiões pobres (periféricas) se beneficiarão dos efeitos 

proporcionados pelas regiões ricas, tais como o aumento de suas exportações de 

alimentos, matérias-primas, insumos industriais e manufaturas de consumo final. 

Ressalta-se que neste caso o livre jogo das forças de mercado poderá provocar efeitos 

regressivos maiores do que os efeitos propulsores, aumentando demasiadamente as 

desigualdades entre as regiões. 

Semelhante à linha de pensamento apresentado por Myrdal, Albert Hirschman 

estabelece os termos “gotejamento” (trickling-down) e “efeitos de polarização” 

(polarization effects), ao criticar a ideia do “crescimento equilibrado” na qual todos os 

setores de uma economia deveriam ter a mesma taxa de crescimento (HIRSCHMAN 

apud AZZONI, 1993). 

Wiltgen (1991), referenciando Hirschman (1977), demonstra que quando 

ocorre o fortalecimento em uma determinada região, “coloca em movimento forças 

que atuam sobre as demais, sendo algumas delas favoráveis e outras adversas.” Desta 

maneira quando “as forças de mercado, que expressam os efeitos de fluência e de 

polarização, conduzem a uma prevalência duradoura das últimas”, caberá ao 

investimento público o papel de corrigir as desigualdades ocorridas. 

Outros autores contemplam as mesmas perspectivas supracitadas, destacando-

se a análise de Perroux (1977) apud Souza (1993) na qual o autor salienta que o 

desenvolvimento econômico não ocorre em iguais proporções entre as regiões. 

Ademais em crítica à análise neoclássica (que abstrai o espaço) o autor destaca que o 

crescimento econômico verifica-se com mudanças por três pontos principais: a) pelo 
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surgimento e o desaparecimento de empresas; b) pela difusão imperfeita do 

crescimento entre setores e regiões, e c) pelo crescimento desigual dos setores e das 

regiões. 

Rofman (1974) apud Lima (2000) afirma que em sistemas econômicos 

capitalistas subdesenvolvidos não ocorre o equilíbrio, e desta forma seria uma 

proposição inexata estabelecer o equilíbrio ao nível da configuração espacial. 

Alonso (1986) afirma que pelo fato das regiões ricas quase sempre obterem 

preços melhores para seus produtos em relação às regiões mais pobres; concentração 

de capital em regiões mais prósperas (industrializadas) devido à obtenção de melhores 

rendimentos; e maior fluxo de mão de obra em direção as grandes cidades, torna-se 

evidente a não concretização das proposições neoclássicas, demonstrando haver 

grandes disparidades regionais. 

Em resumo, os autores, acima citados, compartilham a ideia de que o 

desenvolvimento econômico aliado ao livre jogo das forças de mercado provoca 

desigualdades crescentes entre regiões e entre as pessoas. 

Com enfoque distinto, Williamson se projeta contrário aos autores 

supracitados, sendo que em um primeiro momento ambas as linhas de pesquisa 

concordam no sentido de que em etapas iniciais do processo de desenvolvimento 

econômico há uma tendência do aumento das desigualdades entre regiões, com o 

tempo, segundo Williamson, o próprio mercado promoveria o equilíbrio. 

Analisando-se os estágios iniciais, Williamson atribui à ausência de mercados 

nacionais de trabalho, de capital e de um sistema comercial com grau mínimo de 

eficiência, os efeitos de retardamento proposto por Myrdal, atuando como barreira 

aos estímulos transmitidos pela região em desenvolvimento para as demais regiões, 

aumentando assim a desigualdade e impedindo o equilíbrio. As características 

apontadas por Williamson para esta fase assemelham-se as descritas por Myrdal. 

Já em estágios seguintes os mecanismos de mercado tenderão ao equilíbrio, 

sendo que com o passar do tempo o desenvolvimento econômico passará a aplicar 

força contrária às estabelecidas anteriormente corrigindo quaisquer desequilíbrios. 

Kuznets apud Souza (1993) pressupõe a hipótese de que as desigualdades, em 

um momento inicial, aumentam com o crescimento econômico, atingem um máximo e 
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após um determinado tempo declinam gradativamente, com o próprio mercado 

promovendo um crescimento mais equilibrado do ponto de vista espacial. 

Pelo exposto, a proposição desta última linha de pensamento é de que o jogo 

das forças de mercado (oferta e demanda) ao longo do tempo corrigirá quaisquer 

desequilíbrios, desde que haja livre fluxo dos fatores. 

Ao se comparar as duas linhas de pensamento destaca-se que na primeira o 

polo de crescimento se torna permanente, enquanto que na última a polarização é um 

efeito temporário. 

Ao analisar as desigualdades regionais no Brasil pode-se mencionar que: 

Existem evidências de que os centros urbanos localizados dentro do 
campo aglomerativo da grande região industrial brasileira (nos eixos 
rodoviários e dentro dos anéis de influência que saem das grandes 
metrópoles desta região) apresentam vantagens locacionais para a 
atração de novos projetos de investimentos industriais em maior 
intensidade do que as principais cidades das regiões periféricas do 
País, pois podem usufruir das chamadas economias de urbanização e 
de aglomeração disponíveis nos centros metropolitanos sem ter de 
incorrer nos crescentes custos locacionais a que estes centros estão 
presos (HADDAD, 1989, p.11). 

 

Haddad (1993) acrescenta que em geral nos países subdesenvolvidos são 

implantadas políticas a partir do paradigma “de cima para baixo” ou “centro-periferia”, 

o qual parte da preposição de que o desenvolvimento acontece em uma determinada 

região para então se expandir para as demais. Entretanto o autor destaca que estas 

políticas são geralmente implantadas em favor de algumas classes sociais 

(particularmente empresariais), e que o efeito conjugado destas políticas geralmente é 

o agravamento das diferenças de renda, de produtividade e das desigualdades sociais 

entre as regiões. 

 

Colonização e Formação Econômica: aspectos relevantes da integração e 
desenvolvimento regional do Estado de Mato Grosso 

O processo de ocupação do Centro-oeste teve seu início devido à descoberta 

de ouro, e após o seu esgotamento surgiram as primeiras fazendas de criação 

extensiva de gado a partir da década de 40. Com a expansão das fronteiras agrícolas 

em áreas de matas, e também de cerrado proporcionou a vinda de inúmeros 
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contingentes populacionais advindos de outras regiões do território brasileiro. Sendo 

que a ocupação efetiva do Centro-oeste somente ocorreu após 1950 com a construção 

de Brasília, quando grande número de pessoas, principalmente do Nordeste, vieram 

trabalhar na construção da nova capital do Brasil. A partir da década de 60 com a 

expansão da criação extensiva de gado, intensificou-se o processo de ocupação da 

região principalmente com chegada de inúmeros contingentes de pessoas advindas do 

Sul e Sudeste. 

Mato Grosso teve em sua ocupação semelhantes características do que 

também ocorreu em outros pontos do território do Centro-oeste, ressalta-se que o 

território de Mato Grosso incluía parte do estado de Rondônia e todo o Mato Grosso 

do Sul (sendo desmembrado nos períodos de 1943 e 1977, respectivamente, ficando 

com uma área de 903.329,7 km²), tendo sua economia, desta forma, voltada 

principalmente para a grande propriedade rural, sendo assim, uma das principais 

preocupações do governo federal foi a adoção de políticas públicas voltadas para a 

integração nacional e o desenvolvimento regional, consolidando em definitivo o 

estado de Mato Grosso. Neste momento foram estabelecidas diversas instituições cujo 

objetivo era planejar os investimentos na região, sendo que grandes projetos de 

investimento em tecnologia e capital contribuíram para efetivar a ocupação e a 

modernização da agricultura na região, aumentando desta forma a área explorada e a 

sua respectiva produtividade. 

Uma das principais instituições fundadas com o intuito de promover o 

desenvolvimento regional foi a Superintendência de Desenvolvimento da Região 

Centro-oeste (SUDECO), criada em 1967, sendo fundamental para a integração da 

economia regional no contexto econômico nacional. Entre outras iniciativas da 

autarquia destaca-se a criação do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO), em 1975, essencial para a viabilização de inovações técnicas tornando 

a região apta à produção agrícola. A SUDECO teve suas atividades extintas em 1990, 

voltando a ser recriada efetivamente em 2011 com o objetivo de elaborar o Plano de 

Desenvolvimento do Centro-oeste, viabilizar a erradicação da pobreza na região e os 

programas para a redução das desigualdades regionais (quebrar a tendência de 



 

 
126 

concentração da atividade econômica); incrementar a competitividade da economia 

regional; dinamizar a economia; e a inclusão social. 

Em consonância com os investimentos realizados anteriormente na 

modernização agrícola e o incremento da infraestrutura, o estado apresentou grande 

dinamismo econômico nas décadas de setenta e oitenta, principalmente no setor 

primário. No entanto o crescimento ocorrido no período foi altamente concentrado, 

neste sentido Corrêa, Mendieva e Oliveira (2010), acrescentam que “a produção 

agrícola na região Centro-oeste é pautada na produção em grande escala, com 

elevados investimentos em máquinas agrícolas de grande porte e insumos modernos, 

como agrotóxicos, fertilizantes e sementes”. 

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, em 2012, o Estado está 

composto por 141 municípios, os quais se encontram divididos em 22 microrregiões, 

sua população é de 3.115.336 habitantes, com uma densidade demográfica de 3,45. 

Contudo, Mato Grosso vem se transformando com um setor agroindustrial 

capitalizado e tecnicamente avançado.  

O estado se destaca por ser o maior produtor de grãos do país, apresentando 

elevada produção e produtividade principalmente nas culturas de soja e milho. Outros 

produtos a se destacarem são as culturas de arroz, algodão, sorgo e cana-de-açúcar, 

presentes nas principais regiões agrícolas do Estado. Outro fator preponderante em 

Mato Grosso é a pecuária, constituída principalmente pela criação de bovinos, aves e 

suínos. Sendo que a bovinocultura mato-grossense está voltada principalmente para o 

abate, estabelecendo seu grande potencial para o abastecimento dos principais 

mercados consumidores nacionais e internacionais.  

Destaca-se ainda, que a economia de Mato Grosso tem a agropecuária como 

sua vertente estratégica, sendo que esta se caracteriza pela presença de modelo 

primário-exportador e por grande número de latifúndios. No entanto, com os 

crescentes avanços de base tecnológica percebe-se que está havendo grande impacto 

nos indicadores sociais, de modo que as características aqui presentes (produção de 

bens primários voltados à exportação) possibilitam elevado grau de desigualdade de 

renda. 
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Resultados e Discussão 

O coeficiente de desigualdade regional foi utilizado com o intuito de verificar os 

níveis de discrepância de renda das microrregiões em relação ao Estado no período de 

2003 até 2012. A Tabela 1 apresenta o PIB per capita das microrregiões no período 

mencionado. 

 

Tabela 1 - PIB per capita das Microrregiões de Mato Grosso (R$) 
Microrregi
ões 

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

Alta 
Floresta 

5.559 6.852 7.664 7.970 8.237 9.570 12.410 14.775 14.979 17.242 

Alto 
Araguaia 

40.705 54.278 55.319 49.447 49.899 53.241 49.266 58.701 58.908 64.526 

Alto 
Guaporé 

5.786 6.706 7.672 8.728 10.347 12.098 13.208 14.202 16.758 17.490 

Alto 
Pantanal 

4.670 5.452 6.318 6.737 7.747 8.557 9.321 10.255 10.927 12.065 

Alto 
Paraguai 

5.219 7.061 6.706 7.277 7.474 8.524 9.809 9.834 11.410 12.875 

Alto Teles 
Pires 

26.645 34.833 25.731 21.141 30.418 43.597 42.091 34.110 45.067 53.503 

Arinos 7.364 10.640 9.989 9.303 11.106 15.452 18.800 20.123 25.623 28.854 

Aripuanã 6.718 9.043 9.189 9.349 10.077 11.469 13.157 13.702 15.115 18.624 

Canarana 11.652 16.558 14.724 12.312 15.830 20.077 20.957 19.482 25.943 30.812 

Colíder 5.814 7.213 7.570 8.166 8.310 9.170 10.277 12.808 14.242 15.642 

Cuiabá 8.787 10.702 11.283 11.362 13.101 14.572 15.757 17.589 19.812 20.712 

Jauru 7.173 8.915 9.701 9.844 10.113 11.000 11.712 15.009 17.087 17.536 

Médio 
Araguaia 

7.897 9.107 9.668 9.975 11.471 14.950 13.791 14.948 17.543 17.733 

Norte 
Araguaia 

5.350 6.861 8.353 7.677 9.149 11.205 12.379 12.812 14.074 17.204 

Paranating
a 

7.870 11.722 9.973 9.280 9.948 13.281 16.797 15.114 20.630 24.408 

Parecis 33.030 43.531 42.151 33.702 44.668 56.322 55.305 41.997 54.769 66.761 

Primavera 
do Leste 

22.691 27.294 28.479 19.251 32.859 39.958 41.581 37.839 47.864 52.394 

Rondonóp
olis 

14.102 17.847 18.169 16.149 19.599 22.990 24.886 25.041 28.716 31.062 

Rosário 
Oeste 

4.549 5.910 6.801 6.555 8.283 8.890 10.822 12.397 11.294 14.358 

Sinop 8.988 11.966 11.306 9.577 12.241 15.307 17.483 17.555 21.487 24.515 

Tangará 
da Serra 

9.004 9.577 9.897 10.532 11.924 12.647 13.895 15.542 17.756 18.554 

Tesouro 9.163 12.856 11.794 10.251 12.143 14.968 14.747 14.792 18.224 21.345 
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Fonte: IBGE. <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> 2014 – Tabela 
elaborada pelo autor.  

 

Conforme dados apresentados na tabela acima, nota-se que regiões onde se 

concentra os maiores polos agrícolas apresentam os maiores níveis de PIB per capita, 

destacando-se as microrregiões de Parecis, Alto Araguaia, Alto Teles Pires Primavera 

do Leste e Rondonópolis, sendo estas os cinco maiores PIB per capita no ano de 2012.  

A Tabela seguinte apresenta a distribuição populacional entre as 

microrregiões do Estado. 

 

Tabela 2 – População das Microrregiões de Mato Grosso (habitantes) 

Microrregiões 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 
              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              
-    

              -                  -                  -                  -    

Cuiabá 
    

784.656  
    

813.059  
    

828.774  
    

844.367  
    

806.097  
    

833.370  
    

842.021  
    

851.859  
    

860.003  
    

868.141  

Rondonópolis 
    

235.008  
    

242.422  
    

246.525  
    

250.598  
    

252.949  
    

261.980  
    

265.665  
    

275.710  
    

279.691  
    

283.538  

Alto Teles 

Pires 
    

117.059  
    

127.176  
    

132.377  
    

137.893  
    

154.675  
    

162.055  
    

168.115  
    

191.179  
    

198.104  
    

204.751  

Sinop 
    

150.030  
    

162.219  
    

169.332  
    

176.041  
    

166.272  
    

173.010  
    

177.068  
    

173.103  
    

176.354  
    

179.412  

Tangará da 
Serra 

    
123.358  

    
130.355  

    
134.294  

    
138.202  

    
142.981  

    
148.825  

    
152.422  

    
144.796  

    
147.397  

    
149.801  

Colíder 
    

127.703  
    

126.471  
    

125.791  
    

125.113  
    

143.517  
    

148.506  
    

150.321  
    

143.380  
    

144.736  
    

145.783  

Aripuanã 
    

105.224  
    

110.628  
    

113.619  
    

116.588  
    

133.006  
    

138.842  
    

143.008  
    

137.536  
    

140.785  
    

143.796  

Alto 

Pantanal 
    

128.050  
    

130.348  
    

131.621  
    

132.883  
    

127.747  
    

131.700  
    

132.313  
    

132.179  
    

132.763  
    

133.324  

Norte 

Araguaia 
      

97.246  
    

103.635  
    

107.171  
    

110.683  
    

103.677  
    

107.598  
    

109.553  
    

112.106  
    

114.135  
    

115.959  

Jauru 
    

102.819  
    

101.525  
    

100.565  
      

99.617  
    

104.629  
    

107.665  
    

107.756  
    

107.409  
    

107.562  
    

107.679  

Canarana 
      

82.819  
      

85.273  
      

86.631  
      

87.979  
      

92.066  
      

95.478  
      

97.072  
      

99.084  
    

100.977  
    

102.483  

Alta Floresta 
      

90.056  
      

90.109  
      

90.140  
      

90.169  
    

101.589  
    

105.214  
    

106.685  
      

99.164  
      

99.848  
    

100.528  

Parecis 
      

70.982  
      

76.940  
      

80.237  
      

83.511  
      

77.713  
      

80.843  
      

82.705  
      

89.250  
      

91.441  
      

93.467  

Primavera do 
Leste 

      
68.963  

      
76.872  

      
81.249  

      
85.593  

      
70.653  

      
73.462  

      
75.080  

      
83.726  

      
85.696  

      
87.669  
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Arinos 
      

73.222  
      

77.060  
      

79.184  
      

81.292  
      

75.324  
      

77.972  
      

78.985  
      

75.598  
      

76.266  
      

76.872  

Alto Guaporé 
      

63.466  
      

65.629  
      

67.002  
      

68.364  
      

62.724  
      

64.758  
      

65.247  
      

67.792  
      

68.418  
      

69.039  

Médio 

Araguaia 
      

62.890  
      

64.230  
      

64.968  
      

65.705  
      

62.058  
      

63.959  
      

64.219  
      

65.142  
      

65.583  
      

65.908  

Tesouro 
      

52.035  
      

50.632  
      

49.856  
      

49.086  
      

53.472  
      

55.021  
      

55.062  
      

54.464  
      

54.540  
      

54.567  

Alto 

Araguaia 
      

24.877  
      

25.314  
      

25.556  
      

25.796  
      

28.980  
      

30.090  
      

30.666  
      

34.091  
      

34.823  
      

35.554  

Paranatinga 
      

28.783  
      

28.896  
      

28.958  
      

29.020  
      

33.474  
      

34.722  
      

35.318  
      

32.886  
      

33.227  
      

33.544  

Alto 

Paraguai 
      

30.064  
      

28.172  
      

27.124  
      

26.084  
      

29.420  
      

30.107  
      

29.793  
      

32.643  
      

32.753  
      

32.743  

Rosário 

Oeste 
      

32.025  
      

32.180  
      

32.300  
      

32.415  
      

31.619  
      

32.555  
      

32.618  
      

30.894  
      

30.834  
      

30.778  

 Fonte: IBGE. <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> 2014 – Tabela 
elaborada pelo autor.  

 

A Tabela 1 demonstra que a microrregião de Parecis apresentou, ao longo do 

período analisado, o maior nível de PIB per capita dentre as demais regiões analisadas. 

Todavia, ao analisar a Tabela 2, observa-se que a microrregião de Cuiabá se destaca 

com o maior número de habitantes, sendo que na sequência aparecem as 

microrregiões de Rondonópolis e Sinop. Observa-se ainda que a microrregião de Alto 

Araguaia apresentou, entre as microrregiões com maior nível de PIB per capita, o 

menor número de habitantes.  

A seguir será demonstrado o PIB per capita e a população do estado de Mato 

Grosso. 

 

Tabela 3 - PIB per capita (R$) e População do Mato Grosso (habitantes) 

 
Fonte: IBGE. <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> 2014 – Tabela 

elaborada pelo autor.  
 

Observa-se na tabela acima o período analisado houve um incremento de 

146,6% no PIB per capita estadual, gerando uma média de 14,66% ao ano, enquanto 



 

 
130 

que a população do Estado apresentou um crescimento de aproximadamente 17,5%, 

um aumento médio de 1,75%. 

Nos anos de 2005 e 2006, houve uma ruptura da curva crescente do PIB per 

capita onde resultou em índices menores que os respectivos anos anteriores, 

resultado da chamada crise do agronegócio ocorrida neste período. 

 

Gráfico 1 - Evolução da População e do PIB per capita 

 

Fonte: IBGE. <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> 2014 – Gráfico 
elaborado pelo autor.  

 

No Gráfico 2 é exposto os índices Coeficiente Ponderado de Williamson (VW), 

sendo que este é ponderado pelas participações da população de cada microrregião na 

população do estado. Sendo utilizados para sua elaboração os dados apresentados nas 

tabelas supracitadas, obtendo-se os seguintes valores: 
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Gráfico 2 – Coeficiente de Variação Vw para as Microrregiões do Mato Grosso no 
período 2003-2012. 

 
Fonte: IBGE. <http://downloads.ibge.gov.br/downloads_estatisticas.htm> 2014 – Gráfico 

elaborado pelo autor.  
 

Mediante os resultados obtidos, verifica-se que a microrregiões de Parecis, 

Alto Teles Pires, Alto Araguaia e Primavera do Leste que já haviam se destacadas por 

estarem entre os maiores PIB per capita, agora estão inclusas nas microrregiões com 

os maiores índices de desigualdade de renda regional do estado de Mato Grosso.  

Por outro lado, as microrregiões de Paranatinga, Sinop, Arinos e Tesouro, 

apresentaram os menores índices de concentração de renda (VW) do estado, 

alcançando valores inferiores a 0,05 Vw. Ressalta-se que estas regiões apresentam 

pouco dinamismo econômico, e não possuem destaques como grandes polos 

agrícolas, no entanto, a microrregião de Sinop possui característica econômicas e 

demográficas distintas das demais com baixa concentração de renda, possui 8º maior 

PIB per capita com 24.515,00 (em 2012), apenas 5% abaixo da média estadual, a 4ª 

maior população com 179.412 habitantes. 

Vale ressaltar que a microrregião de Cuiabá, no período de 2003 a 2005, 

apresentou um índice médio de 0,095, exibindo uma redução de 52% no ano de 2006, 

entretanto apresentou a maior elevação no índice VW entre o período de 2006 e 2008, 

aumentando cerca de 130%. 
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Nota-se que durante quase todo o período analisado as microrregiões de 

Parecis e Alto Teles Pires se destacam por apresentarem os maiores índices de 

desigualdade regional. As microrregiões de Alto Araguaia e Primavera do Leste 

também se destacam, haja vista que em 2005 e 2006 o índice de desnível regional de 

Alto Araguaia foi o segundo maior do estado atingindo 0,3 e 0,286. Outro aspecto 

inerente à observação do gráfico é que as microrregiões supracitadas têm como 

característica grandes propriedades agrícolas e assim se destacam por apresentarem 

os maiores níveis de concentração de renda do Estado. 

Por último, verifica-se a validade do que foi exposto por Myrdal em sua 

corrente teórica, na qual afirma que diante de um crescimento de algumas regiões, há 

uma tendência de aumento nos níveis de desigualdades entre as regiões. 

 

Considerações Finais 

Conforme exposto ao longo deste estudo, constata-se que o estado de Mato 

Grosso apresenta como principal característica uma atividade econômica voltada para 

o setor primário. No entanto, ao longo das últimas décadas o Estado tem passado por 

mudanças no seu perfil econômico, desta forma outros setores têm ganhado 

evidência, destacando-se o setor industrial de beneficiamento de produtos advindos, 

principalmente, do setor agropecuário e as atividades do setor de comércio e serviços 

que vem apresentando grande diversificação. Entretanto, verifica-se que estas 

atividades ainda apresentam grande vínculo ao setor primário agroexportador, ficando 

desta forma expostas as suas vicissitudes. 

Outra análise que se faz é que no período analisado a microrregião de Cuiabá 

apresenta a maior média do PIB de Mato Grosso, desta forma a sua produção é de 

grande relevância para a formação de riqueza do Estado, apresentando ainda o maior 

número de habitantes. A microrregião de Rondonópolis apresenta a segunda maior 

média do PIB e o segundo maior número de habitantes, sendo que esta microrregião 

se destaca por apresentar grande dinamismo econômico e também de estar situada 

no entroncamento das BR 163 e 364, sendo estas as principais rodovias do Estado. 

Vale ressaltar que as microrregiões de Parecis e Alto Teles Pires, durante o período 

analisado, apresentaram o maior nível de desigualdade regional em relação às demais. 
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A partir da mensuração do coeficiente de variação VW, constatou-se que no ano de 

2004 estas microrregiões apresentaram seu nível máximo de concentração de renda, 

sendo 0,374 e 0,342 respectivamente, diferenciando-se desta forma da demais 

microrregiões. 

Diante das informações apresentadas no desenvolvimento deste estudo, 

pode-se concluir que quanto maior o PIB per capita apresentado pela microrregião, 

maior tende a ser seu nível de desigualdades de renda em ralação as demais. Outra 

constatação relevante é o fato de que quanto maior a concentração das atividades 

econômicas em algumas regiões, maior será a desigualdade de renda entre as regiões 

do Estado. 
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TRABALHO LOCAL E COOPERATIVISMO - O 
FORTALECIMENTO DOS EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS: A COCAP DE APUCARANA-
PR NO CONTEXTO 

Local work and cooperativism – the empower of the solidarity economic projects: the 
COCAP of Apucarana-PR in context 

  

Émerson Dias de Oliveira20 
 

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

Resumo 
Neste estudo foram analisadas algumas características do cooperativismo, as noções do “novo 
cooperativismo” ou cooperativismo popular, que apareceu após a década de 1980 
apresentando algumas confusões conceituais da ideia central de cooperativa, e, por fim, a 
marginalização que as cooperativas populares sofrem na sociedade contemporânea, inclusive 
dos próprios órgãos de representação dessa iniciativa em todo o país, como a Organização das 
Cooperativas Populares (OCB) e suas representações estaduais (OCEe`s). Apesar do grau de 
dificuldade que o cooperativismo popular tem encontrado para aplicar na prática seus 
conceitos e ideias, ele tem gerado grande interesse da academia e de determinados 
departamentos governamentais, como a fomentação e aplicação real da economia solidária, 
em 2003, no governo Luís Inácio Lula da Silva, que aos poucos vem municiando os interessados 
nessa vertente ideológica para um melhor enfrentamento nas barreiras capitalistas e 
monopolista presentes na atual conjuntura econômica. Portanto, o presente trabalho busca 
efetuar uma breve análise da realidade que os empreendimentos desse cunho enfrentam 
diariamente. 
Palavras-chave: Cooperativismo Popular. Economia Solidária. Organização das Cooperativas 
Brasileiras. 
 

Abstract 
In this study we analyzed some cooperative features, the notions of the "new cooperatives" or 
popular cooperatives, which appeared after the 1980 presenting some conceptual confusions 
Central cooperative idea, and, finally, marginalization that popular cooperatives suffer in 
contemporary society, including the very organs of representation of the initiative throughout 
the country, such as the Organization of Popular Cooperatives (OCB) and its state 
representations (OCEe`s). Although the degree of difficulty the popular cooperative has found 
to actually implement their concepts and ideas, it has generated great interest from academia 
and certain government departments, such as fostering and actual application of the solidarity 
economy in 2003, the government Luiz Inacio Lula da Silva, who gradually comes municiando 
interested in this ideological aspect for better coping in capitalist monopoly and barriers 
present in the current economic environment. Therefore, this paper seeks to make a brief 
analysis of the reality that projects of this nature face daily. 
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Introdução 

Considerando a importância dos empreendimentos econômicos solidários na 

atualidade, este trabalho objetivou através das atividades desenvolvidas pela 

Cooperativa Mista de Trabalho e Produção dos Catadores e Separadores de Materiais 

Recicláveis de Apucarana-PR (COCAP), analisar seu enquadramento frente ao “novo” 

cooperativismo dito popular ou solidário, em que está exposto as principais 

características ideológicas da economia solidária que, quando bem organizada e 

apoiada pelos diversos setores da sociedade acaba sendo uma das maneiras mais 

práticas e democráticas de promoção do desenvolvimento social, fomentando e 

abrangendo alguns pilares bases da comunidade como: o ambiental; social e 

econômico. 

Esta pesquisa teve como finalidade realizar uma breve análise operacional e 

burocrática sobre um empreendimento solidário, tendo como objeto de estudo a 

cooperativa COCAP que teve início em suas atividades no ano de 1999, com uma 

iniciativa da igreja católica local, em menção ao tema da campanha da fraternidade 

daquele ano: “Sem Trabalho... Por quê?”. 

O desenvolvimento e evolução do cooperativismo popular e da economia 

solidária no Brasil contribuíram, entre outras questões, para o surgimento de variadas 

pesquisas nessa área. Uma iniciativa que possibilita um amplo debate e diálogo com 

vistas ao entendimento das implicações que estão inseridas em torno de um 

empreendimento solidário (cooperativa popular). 

Dado aos últimos cenários de recessão econômica que os mercados mundiais 

atravessam, novas formas organizativas e funcionais econômicas surgiram, 

principalmente nas camadas populares da sociedade. Essa “nova economia” chamada 

por estudiosos do assunto, como o sociólogo Paul Singer de Economia Solidária, tem 

recebido nos últimos anos do governo nacional um grande incentivo e fomento para 

seu desenvolvimento em nível nacional. 

A Economia Solidária (ES) apresenta-se atualmente como o sinal mais 

representativo dos empreendimentos sociais de inclusão socioeconomica segundos os 
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pesquisadores do assunto, sendo que ela usa inúmeras ferramentas para desenvolver 

suas ideias, como o clube de trocas, cooperativas populares, associações entre outras 

iniciativas que facilitam a plena aplicação da economia solidária. Essas ferramentas são 

mais bem definidas por Mance (2002. p. 87). 

As práticas solidárias que materializam a Economia Popular Solidária 
são constituídas por: autogestão de empresas pelos trabalhadores, 
agricultura ecológica, consumo solidário, sistemas locais de emprego 
e comércio, sistemas locais de trocas, Rede Global de Trocas, Redes 
de Cooperação, organizações comunitárias, Sistemas de Microcrédito 
e de Crédito Recíproco, Bancos do Povo, Sistemas Locais de Moedas 
Sociais, movimentos sociais, assentamentos de trabalhadores rurais e 
sem-terra, autogestão de empresas falidas, prestações de serviços, 
cooperativas e associações de crédito, consumo, produção etc. 

 

A economia solidária recebe distintas e diversas nomenclaturas, mas com 

conceitos bem parecidos por diversos pesquisadores da temática. No caso do conceito 

de Goerck (2010), a Economia Popular Solidária é entendida como o estágio máximo 

de maturação para uma efetiva aplicação e ocorrência da igualdade social nos 

empreendimentos comunitários.  

A construção desse conceito é decorrente de algumas iniciativas e estratégicas 

organizacionais que ocorreram no meio popular principalmente com o advento da 

década de 1980, sendo que as duas principais são a Economia Popular (possuem 

geralmente enfoques imediatistas visando à geração de trabalho e renda para sua 

sobrevivência básica) e a Economia Solidária. 

A Economia Popular é na realidade uma forma de reproduzir a ideologia 

capitalista, ocorrendo na maioria das vezes de maneira simplista e amadora, onde 

geralmente não se faz presente qualquer tipo de técnica de controle para um melhor 

domínio do empreendimento. Por isso, têm essa nomenclatura de Economia Popular, 

considerando que acontece dentro da comunidade de maneira informal e onde as 

referências empreendedoras destas iniciativas geralmente são as empresas capitalistas 

do seu entorno. 

Existe outra iniciativa que também é utilizado no meio social, a Economia 

Solidária que possui uma visão antagônica do sistema capitalista e contrapõe a sua 

lógica. O seu norte principal é a promoção da cooperação ao invés da competição, um 
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postulado eternizado com os owenistas21, contrário ao contrato egoísta e 

individualista que se faz presente no mercado capitalizado. 

Enfim, a construção e desenvolvimento deste conceito de acordo com Singer 

(2003) podem perpassar por diversas acepções, mas, todas giram em torno da ideia de 

solidariedade em contraste com o individualismo competitivo vigente na economia 

monopolista do capital. 

O Fórum Brasileiro de Economia Solidária define a Economia Solidária (ES) 

como “fruto da organização de trabalhadores e trabalhadoras na construção de novas 

práticas econômicas e sociais fundadas em relações de colaboração solidária”. Neste 

contexto, é enfatizada a importância dos valores culturais, que colocam o ser humano 

como sujeito e finalidade da atividade econômica. 

Considerando esses índices sociais oriundos do trabalho solidário, a pesquisa 

procurou usá-los como parâmetros no processo de investigação a cerca do trabalho 

efetivado pela COCAP, instituição que realiza atualmente um trabalho que têm se 

destacado no município. A Cooperativa, através de determinados programas sociais, 

passou a empregar várias famílias revertendo e reduzindo algumas desigualdades 

sociais.  

Assim, foi abarcado alguns conceitos sobre a economia solidária, visando 

construir uma síntese comparativa sobre o modelo organizacional da COCAP em 

relação as características vigentes nos empreendimentos de economia solidária, 

analisando alguns autores contemporâneos que atuam com esta temática como Paul 

Singer, Luiz Razzeto, Coraggio, Airton Cançado, Walter Frantz, Nöelle Lechat, Caroline 

Goerck, entre outros. 

O presente estudo se torna viável em razão do histórico que a COCAP possui no 

município de Apucarana (PR) quando trata-se de trabalho conjunto e solidário de seus 

componentes, sendo que tal reconhecimento foi notório no início de 2010, quando a 

instituição foi reconhecida como cooperativa modelo em nível nacional no setor em 

que atua pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS).  

                                                           
21

Robert Owen introduziu o princípio do cooperativismo, acreditando que se os homens em vez de 
competir cooperassem uns com os outros alcançariam a tal harmonia de interesses e haveria riqueza 
para todos. O cooperativismo de Owen teve o apoio de muitos trabalhadores e de muitos 
sindicalistas. (Cole & Postgate, 1971). 
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Dessa forma, a realização desta pesquisa prioriza e procura uma forma de 

pulverizar no meio acadêmico a importância social, econômica e ambiental que o 

trabalho economico-solidário tem para a comunidade em geral, procurando analisar a 

atuação da COCAP e sua utilidade para o município de Apucarana/PR e região. 

Considerando que é perceptível ainda a falta de apoio da maioria dos setores 

locacionais, ou seja, falta uma atuação mais conjunta entre a comunidade e a 

cooperativa, um reconhecimento profissional, pois lá não existem catadores de lixo, ao 

contrário, são sócios cooperados que trabalham com materiais recicláveis e que 

apresentam importância essencial para o desenvolvimento social de toda a 

comunidade. 

Logo, fica nítida a importância do trabalho operacionalizado atualmente pela 

COCAP em Apucarana/PR, pois não enfoca somente a questão ambiental com todas as 

suas vantagens, mas também exercem influências socioeconômicas como a criação de 

empregos, distribuição de rendas e a tão mencionada “inclusão social”, propagada 

pelos governantes, ou seja, através de algumas iniciativas cooperativistas é possível 

algumas conquistas e números até então não contabilizados por vários complexos da 

administração pública. 

Nesse sentido, este estudo prioriza contribuir para um melhor entendimento 

dos complexos modelos de organizações econômico-solidárias, trazendo subsídios 

para fomentar a organização de cooperativas de trabalho como instrumento de 

inclusão social, a partir da COCAP de Apucarana/PR que têm seu reconhecimento 

burocrático e, no entanto não possui a mesma situação com os elementos que 

realmente lhe interessam, o seu meio e local. 

Esta discussão utilizou-se como procedimento metodológico a realização de 

pesquisas bibliográficas através de análises em publicações, constituídos 

principalmente de livros, artigos de periódicos. Foi utilizado ainda, de métodos 

qualitativos fundamentado na observação livre da atividade e em entrevistas não 

estruturadas feitas diretamente com os cooperados, priorizando extrair a real situação 

que os mesmos encontram na cooperativa e qual a percepção e estímulo que estes 

possuem a respeito da instituição “cooperativa” e da sua ideologia organizacional de 

atuação no mercado. 
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Logo, foram realizados trabalhos de campo visando dimensionar a área de 

influência da atuação da COCAP nos aspectos relacionados ao seu trabalho de coleta, 

aquisição de cooperados e colaboradores e ainda os mercados em que mantém 

vínculo de interação nas localidades em seu entorno, utilizando como material de 

apoio o Plano Diretor Municipal de Apucarana/PR. 

O método a ser implantado de coleta de dados embasado na entrevista 

permite sua obtenção de maneira mais detalhada sobre a complexidade e a 

abrangência do objeto estudado. Trata-se de um método de coleta de dados que, 

entre outros objetivos, possibilita captar os motivos conscientes para opiniões, 

sentimentos, sistemas ou condutas (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

Neste estudo a entrevista é utilizada para a obtenção de informações a respeito 

do que realmente se sabe, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, 

fazem ou fizeram e também acerca das suas explicações ou razões a respeito da 

experiência cooperativista popular. 

Considerando-se o seu grau de flexibilidade, as entrevistas são classificadas em 

estruturadas (ou padronizadas) e não-estruturadas (ou não-padronizadas). A opção 

adotada, que melhor servia aos objetivos desta pesquisa, foi o seu molde no formato 

"não estruturada", que corresponde a um modelo mais flexível, caracterizando-se pela 

liberdade que o entrevistador tem para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. 

A opção a ser adotada será a modalidade por pautas porque se julga como a 

mais apropriada para atingir os objetivos de captura das informações necessárias, visto 

que assim ocorre por parte do entrevistado uma ampla liberdade na construção de 

suas respostas, priorizando a busca do conceito em si da noção cooperativista e os 

motivos de estarem atuando na COCAP. 

 

Desenvolvimento 

A emancipação da ES acontece no fim do século XVIII, com a primeira 

Revolução Industrial, tomando uma forma mais nítida a partir do século XIX na 

Inglaterra. Entretanto, somente na segunda metade do século XIX, é que esse tipo de 

economia realmente configurou-se através do fortalecimento das cooperativas. Para 
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Singer (2002), esses empreendimentos (cooperativas) eram iniciativas provenientes 

por parte de trabalhadores que visavam recuperar seus empregos e sua autonomia 

econômica, utilizando suas próprias forças produtivas. 

De acordo com Polônio (1999), as primeiras cooperativas constituídas no 

formato da auto-ajuda tiveram seu início na Europa, sendo que na Inglaterra ainda nos 

anos de 1844 o primeiro empreendimento cooperativista realmente deu certo e teve 

sua plena funcionalidade satisfeita, com a fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros 

de Rochedale (Rochdale Society of Equitable Piorneers). A remota cooperativa era 

composta por 28 tecelões que constituíram a mesma no ramo de consumo, 

objetivando o enfrentamento da crise industrial da época. Assim, este movimento 

criou raiz posteriormente na França, Alemanha e mais tarde por toda a Europa. 

Conforme Young (2007), a expressão da ES no formato de cooperativas 

representa um movimento único e uma filosofia de vida, ou seja, é um modelo 

socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Os 

componentes basilares são: participação democrática, solidariedade, independência e 

autonomia, sendo fundamentado na reunião de pessoas não visando unicamente ao 

capital, mas às necessidades do grupo e não do lucro, buscando prosperidade conjunta 

e não individual. 

Estas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que 

leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes. Associado a valores 

universais, o cooperativismo se desenvolve independentemente de território, língua, 

credo ou nacionalidade. 

Por volta de 1847, através do médico francês Jean Maurice Faivre um discípulo 

dos ideários de Charles Fourier, ocorre no Brasil à instalação da primeira cooperativa 

entre os colonos europeus nos sertões paranaenses na colônia Tereza Cristina (atual 

município de Cândido de Abreu-PR) contribuindo para o desenvolvimento desta ideia 

em todas as demais regiões do país. 

Assim, o cooperativismo tomou cada vez mais força e forma no Brasil e teve um 

enorme crescimento ao longo do séc. XX. Ocorreu ainda a sua legalização e 

reconhecimento no legislativo com a implantação de diversas leis tratando sobre o 

assunto. 
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Atualmente está em vigor a Lei Nacional do Cooperativismo (Lei Nº 5.764/71) 

que contribuiu para a incidência de uma profunda melhora em diversos aspectos da 

ideologia cooperativista no país. Entretanto, esta lei já esta ultrapassada e um novo 

texto tratando deste assunto está em tramite, principalmente com as lacunas e falhas 

que o cooperativismo ganhou com a Constituição de 1988, onde ocorreu um impulso 

na implantação de todo tipo de cooperativas no Brasil, principalmente as cooperativas 

de trabalho, deixando inclusive margem para mal intencionados atuarem nestas 

brechas (particularidades) do cooperativismo. 

Aliado a esse processo sólido, de lutas e debates na construção do 

cooperativismo nacional e mundial, o surgimento de uma nova roupagem a sua 

funcionalidade teve reflexos complexos e significativos nos seus respectivos setores, 

dado ao papel social e de direitos que essa questão envolve. A fundação da COCAP 

está extremamente relacionada com a questão da inclusão social, sendo que seu 

trabalho atual destina um enfoque ao desenvolvimento sustentável e a promoção 

social do seu quadro de cooperados, visando um trabalho transparente e sem tantas 

burocracias como ocorre nos meios empresariais tradicionais. 

Em entrevista com o gestor da COCAP, Itamar Gomes de Oliveira, a instituição 

era composta no início por apenas vinte cooperados e possuía pouca infraestrutura. 

Em meados de 2008 já eram mais de sessenta cooperados, com cerca de quarenta 

“carrinhos” coletores pela cidade, sendo vinte e duas (22) pessoas responsáveis pela 

separação dos resíduos na esteira, oito (08) trabalhando no caminhão para coleta em 

maior quantidade e mais duas (02) cozinheiras, um (01) balanceiro e uma (01) 

secretária, realizando desta menira um trabalho de inclusão social e atuando de forma 

direta em prol do meio ambiente. 

Atualmente ela conta com 63 cooperados, dentre eles 21 homens e 42 

mulheres, com faixa etária que vai dos 16 até 62 anos. Diante dessa realidade, 

podemos observar que no contexto em que vivemos atualmente os homens contam 

com maiores chances e oportunidades de empregos em outras áreas, do que as 

mulheres. A COCAP trabalha com a coleta e processamento de materiais recicláveis, 

inserida deste jeito em um dos 13 ramos de trabalho (atuação) do cooperativismo que 
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vigora atualmente no Brasil, sendo que no caso da COCAP ela atua no segmento de 

Trabalho e Produção. 

Estudos da própria Organização das Cooperativas Brasileiras (2005) indicam 

que os números atuais do cooperativismo no Brasil são de cerca de 7.136 unidades 

cooperativas. Os membros associados somam quase 6.200.000 (seis milhões e 

duzentos mil), numa população de uns 120milhões de brasileiros em condições de 

trabalhar, incluindo tanto jovens como os idosos. 

No entanto, esses números são distorcidos em virtudes de muitos 

empreendimentos cooperativistas não estarem filiados ao órgão de representação do 

cooperativismo, como o caso da COCAP que não está filiada a OCEPAR22. Conforme 

informações do gestor local, Itamar G. Oliveira, ocorre um desinteresse por parte da 

organização de representação do cooperativismo no Paraná, além de tal vínculo 

representar um aumento nos custos da cooperativa, pois existe uma taxa para a 

manutenção desta filiação, variante conforme o grau econômico de cada iniciativa 

cooperativista. 

Desta forma, percebe-se que existe na atualidade dos tipos distintos de 

cooperativismo, o “tradicional” e o “popular”, onde a OCB visa valorizar quase que 

sempre o tradicional em virtude principalmente do enorme retorno financeiro que 

esses empreendimentos trazem a tona para essa autarquia, deixando à margem do 

fomento técnico-científico as instituições com viés mais solidário como ocorre com as 

iniciativas a exemplo da COCAP, que de maneira geral sempre depende do esforço 

próprio para se impor no mercado de trabalho. 

Assim, graças às iniciativas do governo federal, foi criado em 2003 a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) em virtude da valorização dos movimentos 

sociais organizados em torno da Economia Solidária. Dessa forma, não poderia existir 

nome mais adequado para secretariar o SENAES, senão o professor Paul Singer. Essa 

secretaria criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego ajudou no fomento 

da geração de trabalho e renda através de uma forma diferenciada de organização do 

trabalho, a Economia Solidária. 

                                                           
22

 Organização da Cooperativas Paranaense. 
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Conforme já citado, na atualidade a ES já possui seu próprio fórum 

representativo (Fórum Brasileiro da Economia Solidária) e ainda um projeto de 

iniciativa popular para criação e regularização da ES no Brasil, ou seja, as perspectivas 

para o desenvolvimento e valorização de empreendimentos solidários como o caso da 

COCAP são positivas, que permitirá uma real inclusão destas iniciativas nas faixas de 

mercado. 

A ES apresenta como maneira mais comum e forte de sua representação o 

“cooperativismo popular”, considerando que desde o século XIX a ES já se embasava 

no “cooperativismo revolucionário” dos socialistas utópicos como forma principal de 

expressar seus ideários. 

Em considerada parcela dos municípios brasileiros existem algumas iniciativas 

de associação ou cooperativas de coletores de materiais recicláveis. No entanto, é 

extremamente raro identificar uma instituição desse cunho que realmente funcione 

como alternativa econômica solidárias para seus associados, colaboradores ou 

cooperados. 

Na maioria dos casos, essas iniciativas barram com problemas técnicos, sociais, 

ideológicos, interesses políticos, verbas e ainda, o mais importante, que é o 

reconhecimento da comunidade local em que essas entidades estão inseridas, que elas 

são sem dúvidas alguma, o meio mais prático e econômicamente viável para um 

adequado enfrentamento de diversos problemas sociais. 

Essas entidades compostas por coletores de materiais recicláveis possuem uma 

atuação significativa e meritória, apresentam como foco principal a geração de rendas 

para seus integrantes. Entretando, os benefícios ambientais são a redução do volume 

de lixo de difícil degradação, a contribuição para a economia de recursos naturais, 

prolonga a vida útil dos aterros sanitários, diminui a poluição do solo, da água e do ar e 

o de evitar o desperdício, contribuindo para uma remodelagem positiva das diversas 

paisagens ambientais. 

De maneira geral, percebe-se que o estágio atual que a economia brasileira 

passa aliado às pesquisas científicas sobre a ES é de grande importância para o 

desenvolvimento e profissionalização dos empreendimentos solidários, a exemplo da 

COCAP, que neste momento pode assumir uma identidade institucional sobre as 
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características e particularidades de sua atuação no mercado, ou seja, este novo 

estágio da economia (“nova-economia”) permite o afloramento e a formalização das 

iniciativas e empreendimentos solidários que até então mantiveram-se inviáveis 

economicamente, ideologicamente e politicamente. 

 

Resultados e Discussão 

A partir das análises elaboradas sobre o assunto fica claro que existe ainda 

bastante caminho a ser percorrido pelos empreendimentos solidários no Brasil, ou 

seja, com as vantagens estruturais, técnicas e científicas dispensadas para o setor nos 

últimos anos ficou claro sua fragilidade. Assim, esta primeira fase de estudos e análises 

sobre o cooperativismo popular evidenciou suas deficiências como está perceptível no 

presente estudo.     

Os resultados deste estudo foram obtidos através de questionamentos 

realizados com 10 (dez) cooperados escolhidos aleatoriamente entre os integrantes da 

COCAP e uma análise sobre as principais aspirações dos cooperados sobre a atuação 

da cooperativa.  

O primeiro item analisado foi à pergunta mais óbvia sobre o trabalho dos 

cooperados da COCAP, um questionamento que não poderia faltar neste trabalho. 

“Sabe ou entende o que é o Cooperativismo?”, considerando que por estarem 

trabalhando dentro de uma instituição cooperativista é primordial entender este 

movimento ideológico.  

Assim, através das entrevistas foram sintetizados 03 (três) questionamentos 

básicos sobre o trabalho investigativo: Entendem parcialmente; Não sabem ou Sabem 

o significado da instituição (cooperativa) em que atuam, apesar de nem sempre 

saberem observar corretamente os conceitos aplicados nesta ideologia. 

Analisando as respostas obtidas, conclui-se que a minoria dos trabalhadores 

entende o verdadeiro sentido de cooperativismo e as implicações envoltas neste 

processo ideológico - 45% Não sabem; 35% Entendem parcialmente e 20% Entendem -

, ou seja, se faz necessário um fomento técnico-estudantil sobre a gestão, 

funcionamento e administração da entidade cooperativa, pois não existe na prática 

uma atuação pró-ativa por parte da maioria do efetivo operacional da COCAP. 
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Outro questionamento apontado nas entrevistas foi à questão da atuação 

profissional dos cooperados, ou seja, qual motivo e razão levaram os mesmos a 

estarem e continuarem trabalhando na COCAP. Assim, no questionário os 

entrevistados ficaram com a voz ativa e aberta para responderem “Por que estão 

trabalhando na COCAP?”. Os resultados são: 45% Não conseguem emprego 

externamente; 35% Trabalham para completar a renda familiar e 20% Adaptaram-se 

ao serviço. 

Os cooperados de forma geral, não conseguem se inserir no mercado de 

trabalho, por não apresentarem algumas qualificações básicas. Do montante de 

integrantes da COCAP, 37 estão nestas condições, onde alguns possuem idade 

avançada, a maioria apresenta baixo grau de escolaridade, outros não possuem 

experiências profissionais as quais são exigidas pelo mercado atualmente. 

Outro fator relevante é que a maioria dos trabalhadores precisa ajudar no 

orçamento mensal familiar. Assim, migram para a cooperativa onde é oportunizado 

atuarem na coleta e processamento de materiais recicláveis e de certa forma acabam 

se adaptando e ficam acomodados no serviço. 

Com base nas informações relatadas pelos cooperados e nas observações 

realizadas na COCAP durante a realização deste estudo foi possível à elaboração de um 

mapa temático dos apontamentos indicados pelos entrevistados (Figura 01) sobre as 

principais necessidades imediatas da cooperativa, conforme pode ser analisado 

abaixo. 
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Figura 1 - Necessidades apontadas pelos cooperados - COCAP 

  
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Desta forma, após a realização da pesquisa foram elencadas as principais 

necessidades que os cooperados da COCAP apontaram como primordial para o dia-a-

dia na cooperativa. Iniciando pela tonalidade mais clara até a mais escura aparece nas 

interseções às prioridades de serviços em déficit na COCAP. A questão do 

recolhimento previdenciário dos cooperados é a maior preocupação dos mesmos, 

considerando que a cooperativa ainda apresenta um alto grau de informalidade na 

relação com seus cooperados e colaboradores. 

Assim, vão surgindo outras questões que os cooperados acreditam ser 

essenciais para o seu próprio desenvolvimento da cooperativa em geral, haja vistas, 

que tais exigências não são cumpridas ainda de maneira integral pela COCAP, 

conforme informações dos seus sócio-cooperados.  

 

Considerações Finais 

Essa nova fase e releitura do cooperativismo com o fortalecimento das 

cooperativas populares em que vigora um modelo de produção e de sociedade que se 

contrapõe à exploração do modelo capitalista já é realidade no Brasil, principalmente 
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com o surgimento das cooperativas de trabalho onde a atuação conjunta dos seus 

integrantes é valorizada de maneira igualitária. 

Nos trabalhos de campos e pesquisas realizadas na COCAP, ficou claro que 

ainda existe bastante trabalho a ser feito para que a cooperativa atinja a plenitude dos 

postulados da ES representado pelo cooperativismo popular, haja vista, que a COCAP 

apresenta quase todos os fatores para dar certo este novo modelo de organização. 

Entretanto, fazem-se necessárias algumas mudanças essenciais nos processos 

operacionais e administrativos interno da instituição. 

Praticamente inexiste na COCAP um verdadeiro fomento para o seu 

funcionamento em acordo com as práticas e costumes inerentes aos 

empreendimentos socioeconomicos, ou seja, é evidente que o postulado “Autogestão” 

essencial e basilar da ES não se aplica integralmente na COCAP, pois as ações e 

direcionamento são tomados por intermédio uma minoria do quadro de associados. 

Conforme analisado na pesquisa, os cooperados em geral sequer conseguem 

definir o real conceito de “cooperativismo”, trabalham de maneira geral com a noção 

de uma empresa convencional em que existe um patrão (gestor) responsável pelos 

direcionamentos da instituição, situação essa que é realidade na COCAP. 

Vale citar, no entanto, que não é possível cobrar dos cooperados um feedback 

de imediato sobre a sua relação e entendimento sobre o cooperativismo em virtude de 

existir no quadro de cooperado uma maioria sem instrução educacional, realidade essa 

que deve ser analisada e fomentada nas próximas assembléias da cooperativa. 

Como já elencado anteriormente, a ES é recente no meio acadêmico e nas 

relações econômicas com essa sua nova roupagem. Assim, não seria justo uma 

cobrança rígida e imediata da COCAP sobre algumas de suas deficiências como modelo 

de empreendimento econômico-solidário, pois muito já foi feito e continua 

acontecendo na profissionalização e reconhecimento dos trabalhos realizados pela 

COCAP. 

Assim, vale frisar que por essas e outras particularidades a COCAP passa por um 

importantíssimo momento de sua existência, devendo aproveitar o atual estágio de 

crescimento e desenvolvimento desta nova noção econômica (economia solidária) 

para tirar proveito das experiências e sucessos de outras iniciativas desta mesma 
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vertente que deram e continuam dando certo, mesmo com as implicações atuais 

presente nesta economia monopolista e capitalista que estamos vivenciando. 
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Superar as assimetrias terriotirais supõe primeiramente dividir a terra, o aporte 
público e fazer o escrutínio imediato da propriedade privada. Mais do que provimento 
de comida, no campo repousa o front da ferrenha disputa entre barbárie e civilização, 

que não tem rigorosamente nada a ver com a respectiva representação entre campo 
e cidade. No Brasil, isso está por ser feito, embora a promessa seja a de dias piores. 

Responsabilidade maior aos postulantes a intérpretes da questão agrária e aos 
cidadãos em geral, antes que seja tarde compreender o preço da submissão aos 

asseclas do latifúndio. 
 

Eliane Tomiasi Paulino 
 

Os latifúndios serão progressivamente extindos para condicionar o uso da 
propriedade ao bem estar social, por meio de sanções fisicais e outras medidas 

estabelecidas em lei ordinária. 
 

Artigo 82 da Constituição do estado do Paraná de 1947 

PAULINO, Eliane T. Mesa redonda de abertura do VII SEET/II Jornada de Pesquisadores sobre 
a questão agrária no Paraná, 28 de agosto de 2014.
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A QUESTÃO AGRÁRIA FRENTE O AVANÇO DO CAPITAL 
AGROINDUSTRIAL NO CAMPO: UM OLHAR SOBRE A 

EXPANSÃO DO MONOCULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. 
The agrarian question facing the advance of agro-industrial capital in the field: a look 

at the expansion of monoculture sugar cane. 
 

Thiago da Silva Melo23 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
A expansão do capital agroindustrial canavieiro no campo é um fenômeno recente e ocorre 
principalmente na região centro sul do país, dentre os fatores responsáveis por tal 
acontecimento podemos destacar a reformulação do Proálcool (Programa Nacional do Álcool) 
no Brasil no final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, a tentativa de transição para fontes 
de energia chamadas “sustentáveis” e renováveis, a agroenergia, principalmente através do 
etanol, provocando uma grande ofensiva do capital nesse setor, a posição estratégica pela 
proximidade com os países do MERCOSUL e em nível nacional dos estados de São Paulo e 
Paraná, que são grandes centros consumidores do país e portas de saída de exportação para a 
Europa e Ásia e a concentração fundiária presente em grande parte dos municípios onde há a 
instalação de usinas agroenergéticas. O presente artigo pretende tecer considerações sobre os 
desdobramentos da expansão do capital agroindustrial canavieiro na questão agrária dos 
municípios onde se territorializa e os principais impactos para as populações camponesas. 
Palavras-chave: Questão agrária; cana-de-açúcar, campesinato. 
 
Abstract 
The expansion of sugarcane agribusiness capital in the field is a recent phenomenon and 
occurs mainly in the central south of the country, among the factors responsible for such an 
event we can highlight the reformulation of Proálcool (National Alcohol Program) in Brazil at 
the end of the year 1990s and early 2000s, the attempt to transition to energy sources calls 
"sustainable" and renewable agro-energy, primarily through ethanol, causing a major offensive 
of capital in this sector, the strategic position for its proximity to the MERCOSUR countries and 
at the national level in the states of São Paulo and Paraná, which are the country's major 
consumer centers and export output ports to Europe and Asia and land concentration present 
in most municipalities where there is the installation of agro-energy plants. This article seeks 
to make considerations about the consequences of the expansion of sugar cane agro-industrial 
capital in the agrarian question of the municipalities where they expand the territory and the 
main impacts for peasant populations. 
Key words: Agrarian Question; Cane sugar; Peasantry. 
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Introdução 

O presente trabalho se originou a partir do desenvolvimento do plano de 

Iniciação Científica intitulado Considerações sobre a questão agrária no município de 

Ivinhema/MS, (MELO e MIZUSAKI, 2012) que integrou o projeto de pesquisa: Questão 

agrária e apropriação territorial: impasses, possibilidades e perspectivas no sul de 

Mato Grosso do Sul. (MIZUSAKI, 2011). Naquela oportunidade, foi feito levantamento 

de dados gerais sobre a estrutura fundiária do município, realizada uma caracterização 

socioeconômica das atividades produtivas no campo e evidenciados os problemas 

referentes à luta pela terra. 

Ao levantarmos os dados acerca das atividades produtivas no campo junto ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Produção Agrícola 

Municipal, constatamos o vertiginoso aumento na área de cultivo e na quantidade 

produzida de cana de açúcar nos últimos anos. 

A expansão da agroindústria canavieira vem ocorrendo nos últimos anos em 

todo o estado de Mato Grosso do Sul principalmente na porção sul, a na região centro 

sul do Brasil provocando intensa reconfiguração espacial, transformações econômicas, 

sociais e espaciais resultantes do processo de implantação e consequente 

territorialização das unidades agroprocessadoras. 

A introdução do cultivo de cana-de-açúcar ocorre concomitantemente à 

ampliação da atividade canavieira no país que tem implicado em rupturas e 

incorporação de novas áreas pelo capital agroindustrial em sua fase monopolista: 

Essa etapa, por sua vez, apresenta traços típicos como a presença de 
grandes complexos industriais a integrar a produção agropecuária. 
Esse processo contínuo de industrialização do campo traz na sua 
esteira transformações nas relações de produção na agricultura, e, 
conseqüentemente, redefine toda a estrutura socioeconômica e 
política no campo. (OLIVEIRA, 2007, p.8) 

 

Diante da atual fase monopolista do capital agroindustrial a discussão acerca do 

território é fundamental e de crescente importância pois, conforme já evidenciado por Santos 

(1999, p.7): “nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do 

conhecimento do que é o Território”, sendo este um dos conceitos-chave da Geografia que 

contribui para evidenciar os problemas e as contradições do modo capitalista de produção. 
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O agronegócio canavieiro através da instalação de unidades agroprocessadoras 

empreende um rearranjo espacial que combina as condições necessárias para sua 

territorialização, isto é, as relações de poder exercidas sobre o Estado, trabalhadores e 

proprietários de terra: 

Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia de poder, 
quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder das 
grandes empresas que estendem seus tentáculos por grandes áreas 
territoriais, ignorando as fronteiras políticas. (ANDRADE, 2004, p. 19) 

 

Após a análise preliminar dos dados, as informações levantadas e as reflexões 

iniciais, diversas questões foram intrigantemente surgindo: O que motiva essa 

expansão? O cultivo de cana-de-açúcar avança sobre áreas de produção de alimentos? 

Qual a relação entre o monocultivo da cana, a concentração fundiária e a expropriação 

camponesa? Quais as consequências que essa nova configuração espacial acarreta 

sobre o modo de vida e produção camponesa? 

Não simplificar as questões e não limitar a expor meras relações de causa e 

efeitos entre a expansão do capital e suas contradições é um grande desafio, tendo em 

vista sua lei de reprodução crescente e ampliada, conforme nos aponta Martins: 

Quando dizemos que as grandes transformações que ocorrem no 
mundo rural são devidas à expansão do capitalismo, não estamos 
mentindo ou falseando a verdade. Entretanto, estaremos 
simplificando demais a questão se nos limitarmos a ver meras 
relações de causa e efeito entre o capital e os problemas que vão 
surgindo. Desde logo, convém dizer que o capitalismo está em 
expansão tanto no campo quanto na cidade, pois essa é a sua lei: a 
lei da reprodução crescente, ampliada. A tendência do capital é a de 
tomar conta progressivamente de todos os ramos e setores da 
produção, no campo e na cidade, na agricultura e na indústria. 
(MARTINS, 1995, p.152). 

 

A partir desses questionamentos e considerações preliminares, a busca por 

referências bibliográficas foi indispensável no auxílio da tarefa de refletir acerca da 

territorialização do capital canavieiro e os desdobramentos causados pela expansão 

desse setor agroindustrial. 

Para compreender o processo de industrialização na agricultura brasileira Silva 

(1981) evidencia esse processo e suas consequências na estrutura agrária, expansão da 

fronteira agrícola para a inclusão de novas áreas ao circuito produtivo e como esse 
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processo desconsiderou as populações locais e os trabalhadores rurais intensificando a 

pobreza e as desigualdades sociais. 

Acerca da reflexão e estudo dos problemas da agroindústria canavieira no 

Brasil Andrade (1994) revela como os progressos técnicos foram se realizando com 

implicações sobre a produção do território e sobre as relações de trabalho causando a 

elitização da riqueza e lançando à margem desse processo outros grupos sociais. 

A respeito dos desdobramentos do avanço do capital no campo para o 

campesinato Paulino e Fabrini (2008) trazem importantes contribuições fazendo uso 

da acepção de territórios em disputa em um cenário onde os camponeses lutam por 

sua sobrevivência na terra diante do avanço do capital. 

Diversas outras obras são relevantes na compreensão das questões que serão 

debatidas formando o arcabouço teórico de sustentação das argumentações e 

proposições que serão levantadas. 

Dito isto, o propósito do presente trabalho tecer considerações sobre os 

desdobramentos da expansão do capital agroindustrial canavieiro na questão agrária 

dos municípios onde se territorializa e os principais impactos no modo de vida e 

produção das populações camponesas. 

Um dos momentos primordiais durante o processo de investigação científica foi 

a metodologia empregada. Segundo Nossa (2005) esta etapa compreende-se como um 

processo interligado de procedimentos, convergidos na problemática do acesso, 

tratamento e emprego dos dados e informações. 

 A metodologia deve ser construída tendo em vista alguns elementos como: a 

definição dos tipos de dados a serem utilizados, os meios como os coletamos, a 

exploração, análise e interpretação dos mesmos e por fim a validação das hipóteses 

levantadas. 

Foram realizados levantamento e estudo bibliográfico, pesquisa documental 

em jornais, revistas, sites, biblioteca e Centro de Documentação Regional (CDR), junto 

a órgãos públicos e privados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

projeto Canasat do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), UNICA (União da 

Indústria de cana-de-açúcar). 
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Dessa forma, o presente trabalho se justifica na medida em que o capital 

canavieiro se expande sobre a região centro sul do país trazendo consigo diversas 

contradições e impactos socioambientais que necessitam análise mais apurada para a 

compreensão da questão. 

 

Elementos que contribuíram para a expansão da agroindústria 
canavieira na região centro sul do Brasil 

Para se compreender a recente expansão do cultivo de cana-de-açúcar e 

instalação de agroindústrias canavieiras na região centro sul do país é necessário 

entendê-la como fração do território capitalista e de dessa forma, subordinada aos 

interesses do capital nacional e global. 

A reformulação do Proálcool (Programa Nacional do Álcool) no Brasil no final 

dos anos de 1990 e início dos anos 2000 relacionada ao aumento do preço da gasolina 

e à necessidade de não se tornar refém das grandes áreas extrativas de petróleo 

atrelada a necessidade de se encontrar um combustível “limpo” que reduzisse a 

emissão de poluentes e a introdução de carros “flex fuel” abastecidos tanto com 

gasolina ou álcool no mercado, obrigação de adição de álcool à gasolina. 

Diante da tentativa de transição para fontes de energia chamadas 

“sustentáveis” e renováveis, a agroenergia, principalmente através do etanol, tem 

destacado o Brasil como “líder mundial”, promotor destes recursos, provocando uma 

grande ofensiva do capital nesse setor. 

A incorporação de novas áreas de expansão do cultivo de cana e instalação de 

agroindústrias, pela sua posição estratégica, fazendo divisa tanto no âmbito 

internacional, com o MERCOSUL, como em nível nacional, com os estados de São 

Paulo e Paraná, que são grandes centros consumidores do país e portas de saída de 

exportação para a Europa e Ásia. A concentração fundiária também se configura como 

elemento importante e vantajoso para o capital. 

Outro fator importante é a relação capital x trabalho, muito atrativa para a 

agroindústria, pelo fato de a mão de obra ter um custo menor com relação a outros 

lugares e organização sindical frágil. 
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Aliado a isto, há o chamado processo de descentralização industrial, onde as 

indústrias recebem incentivos fiscais para se instalarem no interior do país, em regiões 

menos industrializadas. Essas vantagens vão desde concessão de terrenos para a 

instalação da empresa até a isenção fiscal por vários anos. 

Podemos perceber as inúmeras vantagens para a agroindústria canavieira se 

territorializar na região centro sul do país, sendo norteada pela possibilidade de se 

obter cada vez mais renda e maior margem de lucro: 

Na verdade, o que norteia o processo de territorialização da 
produção canavieira é a possibilidade de obter cada vez mais renda a 
partir dessa atividade. Quanto mais facilidade a região oferecer para 
essa expansão maior será a busca de sua ocupação com essa lavoura, 
possibilitando uma maior margem de lucro. (TEIXEIRA e HESPANHOL, 
2012, p. 5) 

 

Rebatimentos na questão agrária: a elevação do preço da terra 

A instalação das agroindústrias canavieiras trazem consigo outras 

problemáticas que tem rebatimentos diretos na questão agrária, como a vertiginosa 

elevação do preço da terra. 

O aumento do interesse e demanda por terras tem ocorrido em todo mundo 

principalmente em decorrência da demanda por agroenergias, matérias-primas e 

alimentos como investimento produtivo ou especulativo. 

O interesse mundial por terras, aliado à demanda global por commodities e à 

valorização dessas no mercado internacional, tem provocado uma elevação dos 

preços. O aumento de preço das terras brasileiras principalmente nas áreas de 

expansão do agronegócio canavieiro em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas 

Gerais também tem sido uma das causas desse processo (FERNANDES, 2011).  

A elevação do preço da terra tem sido decorrência da expansão da 

agroindústria canavieira, causada principalmente pela especulação e possibilidade de 

estabelecimento de contratos de parceria com a usina para a plantação de cana-de-

açúcar ocasionando transformações espaciais e a monopolização do território: 

A terra passou a ser o fulcro de expansão da cana-de-açúcar e os 
grupos multinacionais tentam, a partir da renda, encontrar lugares 
propícios para a sua expansão e reprodução. Novas relações são 
estabelecidas, a terra passa a ter outro preço, agenciada e negociada 
de forma a atender as exigências do agronegócio, que através dos 
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domínios do capital [...] constituindo a monopolização do território. 
(BACKES, 2009, p. 159) 

 

Esse aumento nos preços da terra impacta diretamente às políticas agrárias, 

pois, entre outros fatores, fica mais caro desapropriar e indenizar os imóveis para fins 

de reforma agrária, acirrando as disputas territoriais entre o agronegócio e o 

campesinato. 

Além da não desapropriação de terras para fins de reforma agrária é 

fundamental compreender que parte significativa dos investimentos estrangeiros é 

financiada com recursos públicos, principalmente oriundos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Estes empréstimos e os incentivos fiscais são concedidos principalmente nas 

áreas onde o monocultivo de cana-de-açúcar e produção de etanol estão em 

expansão, o que nos permite afirmar que recursos públicos ajudam a manter o 

mercado de terras aquecido, contribuindo com a elevação do preço que beneficia os 

proprietários de terra e afasta ainda mais os camponeses da possibilidade do acesso à 

terra. 

 

Territórios em disputa: campesinato x agronegócio 

A região centro sul do país é marcada historicamente pela grande concentração 

fundiária, superexploração dos trabalhadores rurais e exclusão dos camponeses do 

acesso à terra. Esse processo intensificou os conflitos entre duas forças antagônicas. 

De um lado, os capitalistas que concebem a terra como definido por Martins (1995) 

como terra de negócio. Dessa forma, ela é tida como mercadoria, com a finalidade de 

gerar renda e lucro. Do outro lado estão os sujeitos que se expressam sob relações 

sociais não capitalistas como os camponeses, que tem a terra enquanto morada da 

vida como definido por Paulino e Almeida (2010). Sendo assim, para os camponeses a 

terra é vista como meio de reprodução da vida e como um bem social. 

Para o camponês a terra é concebida como mais que um meio de produção, 

sendo o lugar de criação dos filhos, do cultivo dos pomares, possuindo um conjunto de 

saberes que evidencia relações particulares com a natureza: 
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Uma relação particular com a natureza também é verificada entre os 
camponeses no conhecimento que possuem sobre o clima, 
calendário agrícola para planejar a produção, manejos e semeadura 
feitos levando em consideração o calendário lunar, enfim os astros. 
Isso indica relações diferenciadas da produção agrícola empresarial 
em que a agricultura é praticamente dominada pela técnica. 
(FABRINI, 2008, p. 263) 

 

Ao analisar e comparar a lógica do campesinato com a do agronegócio 

estaremos diante de diferentes relações sociais e lógicas de organização espacial e de 

produção, como nos aponta Almeida:  

Grosso modo, podemos dizer que a lógica camponesa se centra na 
tríade de família, trabalho e terra, enquanto a lógica do agronegócio 
no lucro e na renda. Daí o conflito permanente gerando um campo 
em disputa. (ALMEIDA, 2008, p. 309) 

 

Esse conflito permanente devido a lógicas distintas gera um cenário de disputas 

territoriais pois, onde há a territorialização do agronegócio há a desterritorialização do 

campesinato e vice-versa, justamente por se tratar de relações sociais, de produção e 

reprodução extremamente opostas. 

Para o camponês só se é digno da terra, entendida como patrimônio, através 

do trabalho, compreendendo-a como base da liberdade. Dessa forma, a partir da 

compreensão e dos valores morais camponeses a propriedade pecuarista e canavieira 

não fazem sentido algum: 

A propriedade pecuarista e a propriedade canavieira são, então, a 
negação do trabalho. E como se fossem, do ponto de vista de uma 
moralidade camponesa, terras sem sentido. Ao invés de serem a base 
da liberdade, conduzem ao cativeiro. Em nenhuma das duas se pode 
realizar o pai de família. (WOORTMANN, 1987, p. 42) 

 

Os camponeses, embora inseridos no capitalismo possuem relações sociais que 

não são capitalistas por visarem a reprodução da vida familiar e não o lucro. Para a 

lógica camponesa, não se pode dissociar os elementos terra, trabalho e família que 

formam a base de sustentação do seu modo de vida e suas particularidades:  

Vê-se, então, que o significado da terra é o significado do trabalho e 
o trabalho é o significado da família, como o é, igualmente, a terra 
enquanto patrimônio. Mais que objeto de trabalho, a terra é o 
espaço da família. (WOORTMANN, 1987, p. 43) 
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Ao discutirmos as lógicas camponesa e do agronegócio estamos, portanto, 

diante de atores sociais antagônicos e que também possuem forças desproporcionais 

uma vez que o direito do acesso à terra e as benesses do Estado são marcadas por 

uma relação de privilégios e favorecimentos para os grandes proprietários rurais que 

concentram cada vez mais terra e poder. 

Apesar da subjulgação histórica do campesinato e de teorias que erroneamente 

anunciaram seu desaparecimento (KAUTSKY, 1980) o que se tem é um processo de 

(re)criação camponesa (ALMEIDA, 2006) onde suas próprias características baseadas 

no trabalho familiar, ajuda mútua e economia voltada para a produção para o 

autoconsumo faz com que essa classe permaneça, resistindo, mesmo diante do avanço 

do capital. 

A economia camponesa que se baseia no trabalho familiar e na produção para 

o autoconsumo também nos ajuda a compreender seu processo de permanência na 

contemporaneidade, na medida em que o excedente produzido é comercializado 

gerando renda para a compra das coisas que não produz. 

Sua inserção no mercado se dá justamente nas brechas deixadas pelo capital, 

na comercialização principalmente de alimentos que dependem de um longo período 

inerente entre investimento e retorno de capital de algumas culturas, sua 

perecibilidade, a necessidade da utilização de determinado contingente de mão de 

obra e de estocagem, tornando-os inviáveis para o capitalista: 

Dessa maneira, a agricultura tipicamente capitalista se expande em 
setores de atividades onde o tempo de produção pode ser reduzido 
com sucesso, sendo descartados os setores dependentes 
naturalmente desse hiato temporal. Por sua vez, situações inversas 
tendem a repelir os investimentos capitalistas, as brechas de que se 
aproveita a classe camponesa para se recriar. (PAULINO E ALMEIDA, 
2010, p. 31) 

 

A exceção está justamente nos setores econômicos onde a renda da terra é alta 

e esse ciclo natural pode ter seu tempo reduzido através da intervenção humana e 

assim proporcionar um lucro atrativo para o capital. 

Temos como exemplo o caso da cana, que é comercializada para a produção de 

álcool combustível e açúcar, a soja que é exportada em grandes quantidades para 

alimentar os rebanhos principalmente da Europa e a pecuária de corte. 



 

 
161 

 Esses têm a preferência dos produtores capitalistas de grandes propriedades 

que com a utilização de maquinário com pouca mão de obra e o avanço das técnicas 

biotecnológicas conseguem reduzir o tempo de produção e as perdas causadas por 

pragas e causas naturais garantindo alto lucro com a exportação.  

Assim, a produção de alimentos é feita em sua grande maioria por camponeses, 

apesar de as áreas por eles ocupadas serem muito menores com relação à dos 

proprietários capitalistas, pois, os primeiros produzem para o autoconsumo por “... sua 

finalidade ser a reprodução do grupo familiar, não o lucro e a acumulação.” (PAULINO 

E ALMEIDA, 2010, p. 32). 

A forma de organização da economia camponesa é uma expressão de sua 

liberdade pois, “vender a própria produção e realizar o valor monetário do trabalho é 

expressão da autonomia camponesa.” (WOORTMANN, 1987, p. 39) 

 

Considerações Finais 

Nos últimos anos, a região centro sul do país tem vivenciado grande 

transformação em sua atividade produtiva com a expansão da atividade agroindustrial 

canavieira pela instalação de unidades agroprocessadoras que tem implicado em 

intensa reconfiguração espacial e transformações nas relações de produção, de 

trabalho e na questão ambiental e agrária. 

A instalação das agroindústrias canavieiras traz consigo questões como a 

vertiginosa elevação do preço da terra com rebatimentos diretos na questão agrária, 

como o aumento da concentração fundiária. 

Diante desse cenário, ocorre o acirramento das disputas territoriais entre o 

agronegócio e o campesinato, sendo a luta pela terra através de ocupações e 

formação de acampamentos uma das maneiras encontradas pelos camponeses para 

continuar resistindo frente ao avanço do capital. 

O aprofundamento da análise e compreensão das questões que permeiam a 

expansão da agroindústria canavieira e seus desdobramentos principalmente para o 

campesinato precisam ser aprofundadas, pois, certamente, não se encerram aqui 

devido a necessidade de maior estudo para auxiliar na compreensão desse processo 

de territorialização do capital. 
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SONHO SEM TERRA NA TERRA PROMETIDA 
Dream without land in the Promise Land 

 

Thiago da Silva Melo24 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O documentário traz relatos das experiências de camponeses sem terra no município de 
Ivinhema-MS, evidenciando suas lutas e resistências frente ao processo de expansão da 
agroindústria canavieira que a região sul do estado está vivenciando. 

 
Abstract 
The documentary brings relates of experiences of peasents without land in the municipality of 
Ivinhema-MS, evidenciating their fights and resistences towards the process of expansion of 
the sugarcane agroindustry that the Southern region have been experiencing. 
 

Duração: Aproximadamente 20 minutos 

Ano: 2014 
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A AGRICULTURA FAMILIAR EM MEIO AO 
AGRONEGÓCIO: O CASO DE SÃO JOÃO DO OESTE, 

DISTRITO DE CASCAVEL-PR. 
Family farming in the midst of agribusiness: the case of São Jorge do Oestet, District of 

Cascavel-PR. 
 

Rodrigo Zdebski25 
Sergio Ricardo Aurélio Pinto26 

Bruno Bonsanto Dias27 
 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
A presença do agronegócio no Distrito de São João do Oeste, pertencente a cidade de 
Cascavel-PR, tem proporcionado transformações sócio-territoriais, principalmente aos 
pequenos e médios produtores agrícolas.Na verdade, percebemos que desde o início do 
processo de ocupação desde o final do século XIX, sempre houve a presença de grupos de 
pessoas que se favoreciam do poder político e econômico. Em primeiro momento a região 
teve a ação das obrages, que se aproveitavam da ausência do controle do Império brasileiro 
para extrair erva-mate e madeira pelo trabalho serviu dos mensus. A partir da expulsão dos 
obrageiros e da consolidação do território pelos militares brasileiros, em meados de 1940 
muitos imigrantes do Paraná Tradicional e do Sul do país, eram motivados pelo Estado para 
ocuparem definitivamente o território e torná-lo produtivo, mas muitos destes primeiros 
agricultores foram expulsos pela ação violenta de grileiros e, além disso, a modernização da 
agricultura também provocou a expulsão dos mesmos. No entanto, mesmo com a presença a 
agricultura moderna, ainda existem pequenas e médias propriedades rurais e assentamentos 
rurais que permanecem resistentes com a agricultura tradicional. 
Palavras chave: Agricultura tradicional; Agricultura moderna; Multifuncionalidade; 
 

Abstract 
The presence of agribusiness in the District of São Jorge do Oeste, belonging to the city of 
Cascavel - PR, has provided social and territorial transformations, especially to small and 
medium farmers. In fact, we realize that from the beginning of the occupation process since 
the late nineteenth century, there was always the presence of groups of people who favored 
the political and economic power. First time the region had the action of obrages, who took 
advantage of the absence of the Brazilian Empire control to extract yerba mate and wood for 
the work of mensus served.  From the expulsion of obrageros and consolidation of the territory 
by the Brazilian military in the mid-1940s many immigrants from Traditional Paraná and South 
of the country, were motivated by the state to permanently occupy the territory and make it 
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productive, but many of these early farmers were expelled by the violent action of squatters 
and also the modernization of agriculture also led to the expulsion of the same. However, even 
with the presence modern agriculture, there are still small and medium-sized farms and rural 
settlements that remain resistant to traditional agriculture. 
Keywords: Traditional Agriculture; Modern Agriculture; Multifunctionality; 

 

Introdução 

O presente trabalho28 é resultado das observações realizadas no Distrito Rural 

São João do Oeste, pertencente ao Município de Cascavel-PR, localizado na Região29 

Oeste do Paraná, onde podemos identificar as consequências do processo de 

modernização agrícola para a agricultura familiar. 

Muitos destes agricultores ainda mantém características dos sistemas 

tradicionais que trouxeram consigo ao ocuparem esta região. Além da agricultura 

familiar, no desenvolvimento da policultura, é possível encontrar faxinais, piscicultura, 

apicultura e pluriatividades e multifuncionalidades rurais, bem como,  pode-se verificar 

a presença de assentamentos rurais, que ainda tentam legitimar a posse da terra 

ocupada. Tanto estes assentamentos, como as pequenas e médias propriedades, 

possuem características de produção similares entre si, que comparado ao que se 

predomina na região, isto é, ao agronegócio, formam territorialidades distintas e 

conflitantes. 

Entre os métodos adotados nesta pesquisa, procurou-se realizar conversas 

informais com famílias de agricultores que moram na área rural e no assentamento 

desta localidade, bem como, através de visitas em repartições públicas30, onde pode-

se realizar algumas investigações. 

 

Desenvolvimento 

Ao historizarmos a ocupação desta região, optamos em primeiramente 

considerar o que ocorreu com seus primeiros habitantes. Em Ferreira (1999) e 

Wachowicz (1988) vemos que os povos indígenas do Oeste do Paraná sofreram uma 

                                                           
28

Esta pesquisa ainda está em faze de aprofundamento e, por isso, as discussões e os resultados que 
aqui apresentamos, são parciais. 

29
Não pretendemos, neste trabalho, realizar a discussão sobre o conceito de Região; 

30
Entre estas repartições, visitamos o Museu de Imagem e Som, (MIS) Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), SEPLAN (Secretaria de Planejamento). 
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forte dizimação desde a formação das colônias espanholas e portuguesas, como no 

período da ocupação espanhola, 1557, e a fundação da Ciudad Real del Guayrá e que 

permaneceu com o processo de expulsão das obrages31 pelos militares guarapuavanos. 

Podemos concluir que os povos indígenas32 e seus territórios foram reduzidos a cada 

avanço espanhol e português, (SPERANÇA, 1992). 

A ocupação desta região por não índios, ocorreu de forma mais definitiva a 

partir do ciclo da erva-mate, no final do século XIX e início do século XX pelas obrages, 

as quais realizaram aberturas de trilhas e estradas rústicas de Oeste a Leste33 

realizados pelos "mensus"34, para interligar os campos de trabalhos dos "obrageros"35, 

com as regiões portuárias no rio Paraná, onde eram transportadas por vapores até a 

Argentina e de lá, para a Inglaterra, (WACHOWICZ, 1988; COLODEL, 2003).  

Para Sperança (1992) o guarapuavano Augusto Gomes de Oliveira é destacado 

como um daqueles que abriram estradas de Guarapuava ao Oeste e, que estas 

estradas contribuiram na circulação de ervateiros, facilitando os campos de trabalho 

dos obrageros, que mantinham entrepostos de recolhimento da erva-mate em toda 

região.  

Neste autor, vemos que um destes entrepostos foi a empresa argentina 

Domingos Barthe, que existia às margens do rio Cascavel, cujo nome era associado a 

um incidente ocorrido com um grupo de viajantes, ao acamparem, encontraram um 

ninho de cascáveis e, deste modo,  deu nome ao povoado que surgiu neste lugar. O 

autor, ainda indica, que estes caminhos abertos por estes primieros imigrantes, ao se 

cruzarem, fez com que este povoado passasse a ser conhecido como A Encruzilhada ou 
                                                           
31

Conforme Wachowicz (1988) e Colodel (2003) as obrages eram companhias argentinas e inglesas que 
demarcaram  territórios para extração da erva-mate e de madeiras. 

32
Atualmente, nas aproximidades de Cascavel, existe uma áreas demarcadas pela Fundação Nacional ao 
Índio - ( FUNAI) no município de Laranjeiras do Sul, Rio das Cobras, que devido as dificuldades que 
estas pessoas enfrentam, se deslocam para Cascavel e cidades próximas a fim de venderem seus 
artesanatos. Contudo, sua presença é motivo de repúdio, humilhação e ostilização pelos veículos de 
comunicação, os quais os culpam por “empobrecerem” e comprometerem a imagem de Cascavel. 

33
A partir de Wachowicz (1988, p. 64) vemos que estas estradas e área de atuação das obrages 
correspondem à atual Região Oeste do Paraná. Para Colodel (2003), as áreas de extração chegaram 
até Guarapuava-PR. 

34
Para Wachowicz (1988) e Colodel (2003) os mensus eram , na grande maioria indígenas, de origem 
paraguaia e argentina, que trabalhavam em sistema de servidão. 

35
Durante o final do século XIX, companhias argentinas penetraram o Oeste do Paraná, abrindo trilhas, 
caminhos e realizando assentamentos para a exploração da erva-mate. Estes assentamentos e áreas 
do extrativismo eram demarcados por diferentes obrages, as quais utilizavam os mensus, 
trabalhadores argentinos, paraguaios e índios, para a coleta e transporte da erva. 
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Encruzilhada dos Gomes em 1895, momento em que Augusto aproveitou-se da 

circulação constante de pessoas para abrir uma mercearia e um ponto de descanso. 

Este mesmo autor e Dias et al., (2005), explicam que, entre estes imigrantes, em 1928 

estava Josê Silvério de Oliveira36, mais conhecido como "Nho Jeca", buscou refúgio 

nesta região, crendo que inospilidade do lugar lhe traria segurança.  

Em Lopes (2002), Colodel (2003) e Lazier (2004) constatamos que, logo estes 

percursos foram utilizados por militares provindos de Guarapuava, cujo objetivo eram 

de expulsarem as obrages, ocuparem, legitimarem e protegerem a fronteira Oeste dos 

países vizinhos. Para eles, estes militares abriram trilhas, que logo formaram estradas 

de Guarapuava até a fronteira Oeste, onde fundaram a Colônia Militar em 1888. 

Segundo Wachowicz (1998), Torres (2003), Colodel (2003), Steca e Flores (2008) esta 

Colônia Militar posteriormente, em 1910, recebeu o nome de Vila Iguassu, passando 

ser distrito de Guarapuava e, em seguida, emancipado-se em 1914 e mudando o nome 

para Foz do Iguaçu em 1918. 

 Podemos compreender através de Sperança (1992), Wachowicz (1998), Lopes 

(2002), Colodel (2003), Torres (2003), Lazier (2004) e Steca e Flores (2008) que estas 

estradas abertas por obrageros e militares, que já estavam sendo utilizadas por 

viajantes e imigrantes do “Paraná Tradicional”, Região dos Campos Gerais e sulistas 

para esta região, intensificaram a partir da abertura da rodovia B-35, atual BR-277. Nas 

contribuições de Torres (2003) e de Lazier (2003) o Oeste do Paraná recebeu forte 

incentivo do Estado em atrair imigrantes para torná-lo produtivo e legitimá-lo, pois 

                                                           
36

Sperança (1992) esclarece que José Silvério de Oliveira temia represálias dos adversários políticos em 
Laranjeiras do Sul, onde morava e lugar que atuou durante as campanhas eleitorais a favor da Aliança 
Liberal, tendo como candidato Getúlio Vargas e que perderam as eleições para Júlio Prestes. O clima 
de insegurança pelas oposições o fez fugir para o Oeste e, mesmo Ao chegar em Cascavel, "Nhô Jeca",  
arrendou terras de Antônio José Elias (proveniente de Santa Catarina, onde seus pais já eram 
produtores rurais e, ao chegarem onde hoje é Cascavel, compraram terras que arrendavam para 
viajantes), logo estabeleceu e fundou um comércio na vila Encruzilhada dos Gomes. Contudo, mesmo 
após o Golpe de Estado (1933), responsável pelo exílio de Prestes, "Nhô Jeca" preferiu permanecer na 
Encruzilhada dos Gomes

36
, uma vez que ele percebe a crescente imigração na localidade e a 

possabilidade de se aproveitar disso para obter vantagens no comércio em 1938. Neste mesmo autor, 
percebemos que a Encruzilhada dos Gomes tornou-se distrito de Foz do Iguaçu e, em 1957, emancipa-
se com o nome de Aparecida dos Portos, pois monsenhor Guilherme Maria Thiletzek, associando o 
nome de Cascavel à serpente do livro de Gêneses, dizia que seria amaldiçoada. No entanto,  conforme 
mostra “...no Livro de Registro de Leis e Decretos da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, foi 
registrada a planta de Cascavel nas folhas de nº 01 a 70, nas quais se encontra transcrita a Lei nº 79, 
de 15 de setembro de 1957”, (DIAS et. al, 2005, p. 63). 
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mesmo com a Colônia Militar o governo temia o risco em desnacionalizá-la. Para  

Torres (2003) esta região sempre foi área de conflitos agrários e disputas políticas, 

como o conflito dos posseiros em 1957 e a criação do Estado do Iguaçu. Para este 

autor, mediante a este receio, desde 1940, o governo atraiu vários fluxos migratórios 

com promessas de terras férteis, clima favorável para agricultura, com a possibilidade 

de explorar a madeira por um baixo valor econômico e, assim, esta expansão das 

fronteiras agrícolas, determinou não só a ocupação e a expanção da capacidade 

produtiva, mas também, a  sua nacionalização e legitimação. 

Em Zaar (2001), Steca et. al (2002), Lopes (2002) e Torres (2003) podemos 

verificar que durante a terceira década do século XX, esta região recebeu um 

movimento migratório, provindo de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a maioria, 

descendentes de europeus motivados por propagandas a deixarem suas propriedades 

e ocuparem estas áreas de fronteiras, onde continuaram com a atividade já existente, 

a extração da erva-mate. Nas colocações de Steca et. al (2002) e Lopes (2002) 

observamos que estes incentivos de imigração, ocupação e exploração não alertavam 

e nem sensibilizavam estes imigrantes para as consequências das alterações 

ambientais. 

Segundo Lazier (2004), com o enfraquecimento do ciclo da erva-mate e a vinda 

de muitos colonos iniciou-se o ciclo da madeira, que para Dias et al. (2005) foi 

responsável pelo sítio urbano de Cascavel, em linha horizontal, seguindo o traçado da 

antiga BR-35, na qual localizavam-se várias madeireiras, (Figura 1).  
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Figura 1 – Madeireira Ouro e Prata, antiga BR-35, 1960 

 
Fonte: Museu de Imagem e Som. Organização: Sergio Ricardo Aurélio Pinto. Seta em amarelo 
indica o traçado da BR-35, atual Avenida Brasil. Em 1974, já como rodovia BR-277 foi desviada 
para a Região Sul da cidade. Linha em verde evidencia a presença de matas de araucárias. Seta 

em vermelho aponta para a Madeireira Ouro e Prata. 

 

Nas décadas seguintes, quando esta região já estava ocupada, o Governo 

Federal desenvolveu políticas que visavam o incremento das exportações brasileiras, 

bem como, da modernização da economia brasileira, em especial a modernização da 

agricultura, trazendo profundas transformações no espaço rural37. Para Laubstein 

(2011): 

o avanço do sistema capitalista a partir da década de 50, o rural 
passou a ser visto apenas como cenário oficial da produção 
econômica determinante das relações de poder no país (a produção 
agrícola) e, assim sendo, um território inteiramente prescrito e 

comandado por estas mesmas relações... (LAUBSTEIN, 2011, p. 94). 

 

                                                           
37

Ao debatermos o conceito de rural, não pretendemos nos aprofundar nesta discussão. 
Compreendemos que os estudos da Geografia Agrária permitem um maior aprofundamento teórico 
para interpretação empírica para melhor analisar a o conceito e categoria do meio rural. Ao longo de 
sua trajetória, a Geografia Agrária brasileira esteve fundamentada em diferentes paradigmas e 
concepções teórico-metodológicas que vão desde abordagens do positivismo tradicional - descritivas 
e neutras - até abordagens mais críticas ligadas as transformações trazidas junto à introdução da 
dinâmica capitalista ao espaço rural. Segundo Suzuki (2007), a Geografia Agrária brasileira pode ser 
considerada recente em sua organização e sistematização e, mesmo tendo acompanhado a evolução 
da Geografia enquanto disciplina, os estudos nesta disciplina surgem com maior evidência a partir da 
segunda metade do século XX, justamente quando as relações de caráter capitalista avançam e se 
cristalizam sobre o espaço rural. Mediante este processo, o espaço rural passa a sofrer constantes e 
profundas transformações no seu dinamismo e funcionamento e, a Geografia Agrária, mais do que 
nenhum outro momento, precisa se debruçar sobre tal processo para tentar compreendê-lo e explicá-
lo. 

W 
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Nestes autores vemos que o Estado promoveu inúmeras obras de infra-

estrutura na região e, em Zaar (2001), percebemos que o desenvolvimento dessas 

estratégias políticas, resultou em um grande fluxo migratório externo e interno, rural e 

urbano:  

Os projetos estatais desenvolvidos a partir da conjuntura política e 
econômica nacional e internacional foram determinantes neste 
processo migratório que se efetivou em vários momentos. Dentre 
deles os mais significativos, encontram-se os momentos da 
colonização a partir da década de 1940, da modernização agrícola a 
partir de 1960 e da construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu na 
década de 1970, Zaar (2001, p.1). 

 

Observamos nas palavras de Jair38, que a atuação de latifundiários, dos 

interesses do Estado e do capital, foram os responsáveis pela desapropriação de 

muitos agricultores rurais, que transformaram este espaço: 

Eram tempos de medo e de insegurança. Ninguém tinha sossego, 
porque a qualquer hora vinham jagunços do governador e de 
fazendeiros que viviam por perto para por fogo nas casas das pessoas 
e invadiam tudo. Meus pais perderam vinte alqueires de terra com 
araucária para eles. E depois que eles tiravam as toras, alguns 
conseguiam comprar a terra roubada por eles de novo. Eles mesmos 
vendiam. Tinha que pagar duas vezes pela terra. Alguns não tinha o 
dinheiro, então perdia mesmo. Agora se eles não quisesse desfazer 
da terras que eles grilavam, conseguiam tudo que queriam. Eu sei 
que mandaram muita gente no buraco. Você viu lá no cemitério que 
eu te levei o que aconteceu com quem tentava defender a terra.  

 

Em outras palavras, Rippel (2005) e Pifeer (1997), apontam que essas medidas 

econômicas causaram grandes transformações no Oeste do Paraná, já que entre os 

destinos destes fluxos migratórios estavam o Paraguai e àquelas cidades próximas as 

áreas de fronteiras, que naquele momento, ofereciam atrativos de oferta de emprego,  

em destaque o município de Cascavel. Entende-se que este município, neste 

momento, encontrava-se em declínio a atividade madeireira, assim, recebe incentivo 

                                                           
38

Nome fictício ao entrevistado, cuja entrevista foi concedida em 15/02/2015. Trata-se de Descendente 
de ucraniano, que vieram morar em 1950 no Bairro Rural Rio das Antas, no Distrito Rural de São João 
do Oeste, pertencente a Cascavel. Atualmente, vive com sua esposa em uma pequena propriedade de 
subsistência à 6 quilômetros deste distrito. 
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para a instalação de indústrias, concomitantemente com atividades do agronegócio39, 

principalmente voltada para o manejo da soja e milho.  

Rippel (2005) e Pifeer (1997), explicam que ao mesmo tempo em que o 

governo promoveu as políticas de modernização da economia, também foram 

oferecidos serviços de créditos para todas as fases envolvidas ao processo da produção 

agrícola. Estas fases estendiam-se desde o preparo da terra à compra de implementos 

e insumos, até mesmo ao seu processamento agrícola industrial, como também ao 

armazenamento da produção e, ainda, na sua comercialização. Para Torres (2003), a 

partir do agronegócio e da monocultura da lavoura de soja trouxe dinamização para a 

economia agrícola, porém proporcionou alterações na organização de trabalho rural, 

intensificando a expulsão do homem do espaço rural40 para outras regiões e cidades. 

Lima et. al, (2004); Peris e Lugnani, (2003); Tschá, et. al (2010), ao abordarem a 

Mesorregião do Oeste do Paraná e o município de Cascavel em seus estudos, tais 

autores salientam que a modernização agrícola deste espaço, foi responsável por sua 

desruralização e urbanização. Ao debatermos, aqui, rural e urbano, fazemos a sua 

distinção a partir das colocações de Marques (2002), cujo autor descreve o espaço 

rural como não urbano, a partir de suas "carências e não de suas próprias 

características", cujos espaços, rural e urbano, são definidos "pelo arbítrio dos poderes 

municipais, o que, muitas vezes, é influenciado por seus interesses fiscais", (Marques, 

2002, p 97).  

Entendemos, então, que este projeto de modernização da economia impôs 

uma racionalidade produtiva ao espaço rural. Neste sentido, a partir da consolidação 
                                                           
39

Entendemos que o que ocorria em Cascavel, estava relacionado ao processo de formação do 
Complexo Agroindustrial (CAI) no Brasil se origina a partir de características políticas e econômicas 
que remetem a implicações do contexto da agricultura científica global. A implantação do CAI no 
Brasil esteve conectado à lógica da divisão internacional do trabalho e da expansão dos princípios da 
Revolução Verde, iniciada nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. 

40
Considerando que não existe uma definição exata sobre o rural, Wiggin; Proctor (2001, p.428) alegam 
que "As áreas rurais constituem o espaço no qual assentamentos humanos e infra-estrutura ocupam 
somente pequenas manchas da paisagem." (KAGEYAMA, 2008, p.16 apud WIGGINS; PROCTOR, 2001, 
p. 428). Uma das noções básicas que norteiam o entendimento sobre o rural é sua condição espacial, 
principalmente enquanto paisagem rural. É fato que o rural nos remete sempre a natureza, ao campo, 
as práticas de cultivo agrícolas, as manifestações sociais do campo, entre diversos outros elementos. 
Thomas Jr. (2010, p.36) mostra o quão abrangente é conceito de rural, pois sendo uma categoria 
espacial, de delimitação territorial, pode conter nele tanto o agrário quanto o agrícola; entendendo o 
primeiro como um conceito que envolve os componentes sociais e políticos do rural – estrutura 
fundiária, relações de trabalho – e o segundo voltado as técnicas e práticas operacionais dispostos 
sobre o rural. 
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do sistema capitalista e de seu prolongamento para o espaço rural, este passa a ser 

visto como um setor a mais para a reprodução do capital, sendo que um dos aspectos 

inerentes da consolidação do capitalismo no campo foi a desconfiguração do modo de 

vida camponês (ROMERO, 2012).  

Destarte o espaço urbano41 passa a se diferenciar funcionalmente e 

visualmente do espaço rural, uma das consequências que atingem a Geografia 

encontra-se na ramificação dos estudos geográficos em rurais e urbanos. Portanto, a 

Geografia como sendo a ciência preocupada com a dinâmica do espaço, tornou-se 

vítima de uma dicotomia trazida no bojo da história moderna: a separação entre rural 

e urbano. (SUZUKI, 2007). Marques (2002) apoiando-se em Veiga, a autora esclarece 

alguns elementos sobre a "fronteira inframunicipal" entre o rural e o urbano 

estabelecida por uma classificação populacional do município, sua densidade 

demográfica e sua localização, pois para Marques (2002): 

[...] a densidade demográfica constitui um critério muito importante 
para permitir a diferenciação entre urbano e rural do restante dos 
municípios que se encontram fora dessa teia. Pois, é o indicador que 
melhor expressa a “pressão antrópica” e reflete as modificações do 
meio natural ou o grau de artificialização dos ecossistemas que 
resultam de atividades humanas, sendo o que de fato indicaria o grau 
de urbanização dos territórios. Assim, com base na combinação da 
densidade demográfica e do tamanho populacional o autor considera 
de pequeno porte os municípios que apresentam simultaneamente 
menos de 50 mil habitantes e menos de 80 hab/km² e conclui que 
90% do território brasileiro, 80% de seus municípios e 30% de sua 
população são essencialmente rurais. (MARQUES, 2002, p. 98). 

 

Na concepção de Marques (2002) para substituir a velha concepção, "antiquada 

dicotomia", das elações entre cidade e campo, é necessário considerar uma 

"geometria variável". Nas suas considerações o campo é um espaço social distinto, 

oposto à cidade, por suas funções, suas formas de organização sócio espaciais, de 

produção e de trabalho. No entanto a autora observa o processo do avanço da 

urbanização sobre o campo, como sendo responsável pelas transformações que este 

                                                           
41

Marques (2002), baseando-se em Veiga (2002), traz em debate a definição do urbano a partir do 
número de sua população, exemplificando casos de sedes municipais com uma "população inferior a 
2.000 habitantes" (Ibidem, p. 98). Ao levarmos em consideração sua característica populacional, como 
indica esta autora, "tal distorção nos levaria a denominar de cidade o que na realidade seriam aldeias, 
povoados e vilas". 
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vem incorporando e lhe dando semelhanças de aproximação à realidade urbana cada 

vez mais intensas. 

Estas conceituações a respeito do avanço do urbano sobre o rural, podemos 

considerar que ocorre através do avanço dos modelos modernos de produção, que 

trazem consigo, consequências estruturais na organização destes espaços, sobretudo, 

ao modo em que vivem seus habitantes. 

Um dos mais relevantes conceitos associados as transformações no espaço 

rural é o de ruralidade, que carrega consigo um discurso onde estão embutidas, 

expressões, significados e manifestações sociais da reprodução da vida social presente 

no rural. Portanto, não é apenas uma realidade ou materialidade empírica observável, 

mas sim uma representação social, territorial e cultural oriunda do rural, (CARNEIRO, 

1997). 

A ruralidade como elemento constituinte do rural acompanha o seu 

movimento histórico. Laubstein (2011) acredita que se mudam as características do 

rural, mudam também suas ruralidades, pois novos significados surgirão diante de uma 

nova conjuntura. Um exemplo disso pode ser trazido quando pensamos como o rural 

foi visto, utilizado e vivenciado no início da modernização da agricultura e como ele é 

concebido atualmente, diante do surgimento de novas atividades econômicas não 

agrícolas e, consequentemente, da emergência de novas práticas políticas, econômicas 

e sociais que atuam sobre o rural42. 

                                                           
42

A modernização da agricultura foi e, ainda é, acompanhada de interesses do capital estrangeiro, 
presente nas diferentes empresas de produtos e de serviços agrícolas, que estabelecem o perfil 
desejado para a produção no espaço rural brasileiro diante do mercado global. Resumidamente, este 
processo foi caracterizado pela subordinação da agricultura junto ao modelo de produção industrial 
fordista. O projeto de criação do CAI visava-se criar um complexo de agroindústrias capazes de 
processar e beneficiar produtos agrícolas para abastecer a crescente população urbana, além de 
atender as demandas do mercado externo. Diante dessa conjuntura, foram criadas indústrias 
provedoras de bens para o setor agrícola como insumos, fertilizantes e maquinários , indústrias de 
processamento da produção agrícola dotadas de grande potencial técnico-informacional, além de 
indústrias de beneficiamento, transformação e distribuição localizadas a jusante do processo 
produtivo. (SERRA, 2013). Como resultado da implantação do CAI, Andrade (1979) argumenta que 
embora tenha se proporcionado um crescimento quantitativo para economia nacional e aumento da 
produtividade agrícola, tal procedimento se deu de maneira exclusivamente concentrada. Ainda, este 
modelo provocou uma série de impactos ambientais na composição do solo e dos recursos hídricos 
pelo uso de agrotóxicos, devastação de biomas pelo o consequente o avanço da fronteira agrícola, 
além de causar desemprego estrutural no campo e o inchaço de vários centros urbanos no país. 
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Associando estas afirmações sobre o que estamos debatendo sobre o espaço 

rural de Cascavel, podemos afirmar que, de início, este espaço, também teve um 

crescimento populacional até em meados dos anos de 1960, porém o agronegócio e a 

monocultura da lavoura de soja, seguidas das alterações na organização de trabalho 

rural, intensificaram a expulsão do homem do campo para a área urbana, conforme o 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Evolução da população no município de Cascavel 

 

Fonte: IBGE (2004), extraído do Perfil Municipal de Cascavel (2006). 

 

Como se verifica no gráfico acima, o crescimento da população na área urbana 

acompanha o crescimento da população na área rural até os anos 1970. Neste 

momento, quando se moderniza agricultura e que se aplicam as obras de 

infraestrutura no município e região, o crescimento urbano aumenta, ao contrário da 

população rural que tende a diminuir. Percebe-se, que em um intervalo inferior a cada 

década, a população urbana acresce acima de 50.000 mil habitantes, em um ritmo que 

inicia em 1970 e permanece em 2000. Neste mesmo tempo população rural sofre 

decréscimo a partir dos anos de 1970 e se acentua nos anos de 1980. 

Para Araújo o crescimento ocorreu devido à instalação de indústrias a partir da 

década de 1970, principalmente indústrias do agronegócio, como laticínios, 

alimentícios, maquinários agrícolas e empresas de serviços neste ramo. No seu 

entendimento, Cascavel se tornou um pólo econômico regional, através da instalação 

destas indústrias e de obras de infraestruturas, como a Estrada de Ferro do Oeste do 
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Paraná (FERROESTE), Aeroporto Municipal, as BR-277 e BR-467, dentre outros, o que 

promoveu um atrativo e crescimento populacional. Ainda segundo Araújo (2008), 

Cascavel teve o segundo maior crescimento da Região Oeste, com 80% de 1970 a 2000 

e que isto pode ter ocorrido a partir da construção da Itaipu, em 1974.  

Estas obras de infraestrutura na Região e as políticas de modernização agrícola 

atraíram investimentos do capital industrial estrangeiro como, por exemplo, os grupos 

multinacionais responsáveis pela demanda de consumo de insumos, máquinas e 

implementos agrícolas, destacando os interesses de obterem grandes margens de 

lucros. Além destas empresas, responsáveis pela modernização agrícola, que se 

territorializaram-se em Cascavel, surgiram, neste espaço, cooperativas criadas a partir 

de interesses políticos e econômicos, cujo objetivo era de intermediar nas negociações 

entre produtores, comerciantes e consumidores. 

Estas cooperativas agiam como atravessadoras, unidas à empresas bancárias, 

prestadoras de créditos aos produtores rurais e aos órgãos governamentais. O 

objetivo, dessas cooperativas, era garantir a distribuição e industrialização do produto, 

bem como sua disposição no mercado, com isso, provocaram graves mudanças 

socioeconômicas para os camponeses. Estas mudanças atenderam interesses político-

econômicos e criaram uma relação de dependência do camponês, levando-os ao 

endividamento, obrigando-os a venderem suas propriedades agrícolas, ou parte delas, 

a fim de pagarem suas dívidas. Com isto, esta população migrou para as cidades, onde 

havia a possibilidade de emprego e, assim, poderiam trabalhar, (Piffer, 1997; 

Magalhães, 1996). 

Em estudos realizados sobre as transformações ocorridas em Cascavel e Região 

Tschá, et al. (2010), destaca que os fluxos migratórios destinados a estes municípios 

provinham, principalmente, dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e 

até do Nordeste, para eles, este movimento intra-regional para Cascavel e região está 

relacionado nas suas políticas de modernização. Estes autores ressalvam que este 

grande impulso de medidas de modernização da economia, acompanhado do 

crescimento populacional urbano de Cascavel, não significou dizer que seus serviços 

públicos tenham acompanhado o mesmo ritmo de este crescimento populacional. 

Para Araújo (2008) Cascavel é considerada como sendo um dos pólos regionais do 



 

 
177 

Estado, mediante do resultado do seus crescimento econômico das últimas décadas, 

principalmente a partir de 197043.  

Neste sentido, o espaço agrário local passa a sofrer uma trasformação sócio-

territorial, principalmente pela presença do agronegócio pela monocultura da soja, 

bem como, por estas empresas agrícolas. Podemos considerar que estes fluxos 

migratórios do campo para a cidade está associada na ampliação do capitalismo 

agrário, que com seus ideais de modernização agrícola, proporcionou grandes 

transformações no espaço rural e urbano, beneficiando principalmente, a expansão do 

latifúndio e da monocultura da soja. 

Como vemos em Mendonça (2005) e Bonnal et. al (2012) vemos que estas 

mudanças desapropriam e fragilizando os trabalhadores rurais e a agricultura familiar 

mediante à expansão e concentração latifúndio monocultor, como o da soja. Estes 

autores ainda ressalvam que este modelo de produção recebe o apoio do Estado para 

ampliar as relações capitalistas relacionadas ao agronegócio. 

Uma destas medidas de apoio do Estado, em Cascavel, é a presença destas 

empresas já citadas que desenvolvem ações como reguladoras e de incentivo à 

modernização, através das grandes feiras de agronegócio, como o "Show Rural 

Coopavel", cujo momento recebe inúmeras empresas do agronegócio e apresentam 

modelos de produção baseados em novas tecnologias modernas. Acreditamos que 

estas feiras acabam desconfigurando os modelos de produção agrícolas tradicionais, 

pelo poder de convencimento e, que, então, os desapropriam por contratos de 

produtos e serviços que os endividam e, logo, beneficiam a concentração fundiária na 

região. 

Antagônico a isto, há ainda a presença da pequena e média propriedade 

agrícola, cujo modelo de produção, esforça-se em não adeirir as investidas do capital. 

Em Souza et. al (2010) este processo de modernização da agricultura brasileira, foi 

responsável por criar condições de processos de exclusão do (e no) campo, obrigando 

os agricultores familiares a assumirem a multifuncionalidade, como forma de garantia 
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Nos estudos realizados por Khun et. al (2006)
43

 vemos que há mais de 15 empresas do agronegócio, 
que na sua grande maioria, estão relacinadas ao fornecimento de insumos e maquinários modernos, 
de beneficiamento e de industrialização de cereais ou produtos pecuários, de recpeção, trasporte e de 
comércio e corretoras de serviços de apoio. 

 



 

 
178 

de permanência na terra. Entre estas multifuncionalidades e pluratividades, estão 

aquelas associadas a propriedade como áreas de turismo, lazer com modelos de uma 

produção de "sustentabilidade ambiental", de contato com a natureza, um lugar mais 

saudável, como meio de desestressar da rotina da cidade e atividades alternativas para 

ampliação da renda destas famílias agrícolas. 

Para Baumel e Basso (2004) a pluratividade é uma prática social, uma 

alternativa encontrada por muitas famílias de agricultores para ampliarem a renda e, 

assim, permanecerem no campo. Trata-se de atividades complementares, como a 

produção de alimentos artesanais, produtos artesanais e outros que podem 

comercializarem. 

É a partir destas observações que apresentamos as propriedades agrícolas das 

famílias Guaita, Zdebski, Schimiloski e Chastalo, todas localizadas no Distrito de São 

João do Oeste em Cascavel. Estas propriedades se caracterizam como agricultura 

familiar, produzindo milho, mandioca, horta de hortaliças e leguminosas, frutas, 

psicultura, apicultura, criação de gado leiteiro e aves para consumo próprio. 

Na propriedade da família Guaita eles contam com o apoio do chacreiros 

devido ao estado de saúde e a idade avançada dos sogros desta família, que antes 

eram os responsáveis por toda organização do trabalho e da produção. Nesta 

propiedade, eles além de possuirem um policultura de alternância de milho, mandioca, 

criação de suínos, abelhas, aves, gado de corte e leiteiro e um pesqueiro que servem 

apenas para sustento da família. Em uma conversa com o proprietário desta 

localidade, ele me afirmou que adeiriu o plantiu de milho transgênico por ter confiado 

nas orientações de um colega fazendeiro, mas que voltará o plantiu do milho criolo.  

A propriedade das família Schimiloski e, trata-se de uma área de pré 

asssentamento rural "São João44", onde desenvolvem culturas de alernância de 

mandioca, milho, feijão, batata, hortaliças e criação de animais para consumo. Parte 

da produção destas propriedades abastecem o comércio local, mas a grande parcela é, 
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Este pré-assentamento desde 1999, em uma área de 400 alqueires que pertenciam a família Rimafra e 
a União, no momento ainda está em andamento para legitimação das 18 famílias assentadas. Trata-se 
de terras que no passado foram griladas e parte destas terras tornaram-se da União por 
desapropriação por dívida. 
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realmente, para o consumo destas famílias e que também ajudam seus familiares que 

moram na área urbana de Cascavel. 

Em um conversa informal com uma destas moradoras ela relatou que além do 

trabalho que ela se envolve na terra em com os animais, ela utiliza da cera das abelhas 

para produzir velas; frutas e legumes para fazer compotas, as quais ela distribui à seus 

familiares. 

 

Considerações finais 

A modernização da agricultura em Cascavel - PR  tem contribuído 

negativamente para sérios problemas sociais nos espaços urbano e rural. A ação das 

grandes empresas do agronegócio, da força do latifúndio, da monocultura da soja, do 

papel do Estado e destas empresas tem propiciado mudanças negativas na 

organização espacial rural, desapropriando pequenos produtores agrícolas, 

beneficiando a concentração dos latifúndios e o aumento do crescimento pouplacional 

urbano da cidade. 

No entanto, mesmo com o avanço do modelo da produção moderna e da força 

do capital agrícola, ainda existem famílias que permacem com o modelo de produção 

tradicional, na policultura, na multifuncionalidade e na pluriatividade, enfim, na 

agricultura familiar.  
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A RELAÇÃO CAMPO CIDADE: CONFLITOS E O USO DO 
CERRADO BRASILEIRO NO AGRONEGÓCIO 

The relation field city: conflicts and the use of brazillian cerrado in agribusiness 
 

Douglas Parreira Santos45 
 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O presente trabalho visa fazer uma discussão teórica sobre a relação campo cidade no Cerrado 
brasileiro. Serão usados autores que referenciam as atividades desenvolvidas nesse bioma e o 
impacto ambiental que essas ações trazem ao ambiente. Contudo é importante fazer uma 
revisão do processo histórico de ocupação e utilização do Cerrado brasileiro até os dias de 
hoje. Após a Revolução Verde o Cerrado deixou de ser visto como “terra improdutiva” e 
passou a ser um dos principais atrativos para a agricultura e a pecuária no Brasil. Com o 
avanço da tecnologia, maquinários apropriados para diversas situações, sementes transgênicas 
e um domínio de adubos e manejo de colheita a produção agrícola no Cerrado ganhou 
proporções econômicas no país. Apesar de ter grande importância na economia brasileira, o 
bioma Cerrado sofre com a devastação causada pela agropecuária. O Cerrado brasileiro hoje 
comporta apenas 8% da sua totalidade nativa, ou seja, está quase extinto. Apesar dos números 
apresentados, poucas políticas são desenvolvidas para preservação desse importante bioma. O 
cinturão agrícola que já devastou quase que completamente o Cerrado brasileiro, continua se 
expandindo e já atinge grande parte de outro bioma brasileiro, o domínio Amazônico. 
Palavras-chave: Relação campo cidade; Agronegócio; Impactos Ambientais; Cerrado 
 

Abstract 
This paper aims to make a theoretical discussion about the city field relationship in the 
Brazilian Cerrado. Authors will be used referring to the activities in this biome and the 
environmental impact that these actions bring to the environment. However it is important to 
review the historical process of occupation and use of the Brazilian Cerrado to the present day. 
After the Cerrado Green Revolution is no longer seen as "unproductive land" and became one 
of the main attractions for agriculture and livestock farming in Brazil. With the advancement of 
technology, machinery suitable for different situations, transgenic seeds and a domain 
fertilizers and crop management agricultural production in the Cerrado gained economic 
proportions in the country. Despite having great importance in the Brazilian economy, the 
Cerrado biome suffers from the devastation caused by agriculture. The Brazilian Cerrado today 
comprises only 8% of its native entirety, ie, is almost extinct. Despite the figures, few policies 
are developed to preserve this important biome. The agricultural belt that has already 
destroyed almost completely the Brazilian Cerrado, continues to expand and now reaches 
much of another Brazilian biome, the Amazonian area. 
Key words: Relationship city field; Agribusiness; Environmental Impacts; Cerrado 
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Introdução 

A relação campo cidade produz uma gama de conceitos e teorias sobre o 

homem no ambiente rural e urbano. As dinâmicas e conflitos gerados nessa relação 

tem sido pauta de discussões calorosas e recentes. Sabemos que o campo tem 

influência direta na configuração da cidade, pois essa depende dos produtos 

produzidos no rural e da mesma forma a cidade tem influência na dinâmica do rural, 

por exigir da mesma a demanda para suprir suas necessidades político econômicas. 

 Um viés que é produzido da relação campo cidade são os problemas sócio 

ambientais; devastação do ambiente para abertura de pastagens ou para cultivo de 

monoculturas; monopólio da água por parte dos latifundiários; políticas públicas de 

incentivo díspares e não transparentes e etc. O objetivo desse trabalho é discutir sobre 

a relação campo cidade, sua expansão, instalação e entender a atual configuração 

objetivada pelo sistema capitalista no pós guerra. 

 Tendo esse objetivo por norte, o artigo propõe também fazer uma análise do 

uso e ocupação do bioma Cerrado pelo agronegócio e fazer uma reflexão sobre os 

povos cerradeiros que nele vivem e a pressão que sofrem dos grandes latifundiários. 

Para estruturar esse trabalho, serão usados autores que discutem a dinâmica da 

relação campo cidade com viés ambiental e sócia.  

Primeiramente será apresentado um breve histórico da relação campo cidade, 

tendo por recorte temporal as décadas de 1960 a 1980, discutindo quais as mudanças 

ocorreram no ambiente rural e no urbano nessa época. Para dar prosseguimento 

sobre a questão campo cidade, será feita uma caracterização do Cerrado brasileiro 

afim de levantar uma discussão sobre o uso e ocupação do mesmo, pelo agronegócio e 

os impactos no ambiente que o mesmo exerce sobre o bioma.  

Por fim será apresentada uma dissertação sobre a questão social dessa relação, 

tendo como prisma a pressão do agronegócio nos pequenos produtores rurais e as 

políticas públicas que subsidiam esses dois sujeitos. 
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A relação campo cidade no Brasil: entendendo alguns conceitos 
históricos no Brasil 

A relação campo cidade é em sua essência uma relação mutável que varia das 

necessidades do homem e o tempo em que ele vive. O debate entre as ciências 

humanas que abordam o estudo dessa relação já vem sendo discutida há algumas 

décadas. Na década de 1930 à 1960, os estudos geográficos clássicos traziam dados 

que comprovavam que o campo era mais atrativo e desenvolvido do que as cidades. 

Basicamente no campo se encontravam a maior parte da população, desse 

modo era determinado o ritmo da cidade através do trabalho e da economia, 

enquanto as cidades eram dispersas, concentradas em pequenos vilarejos e grandes 

cidades, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. Nessa época as cidades eram 

totalmente dependentes do campo, pois tinham uma economia pouco dinâmica, com 

baixa industrialização e uma taxa de urbanização baixa. Monbeig (1944) exalta a 

importância das atividades agrícolas, principalmente o café, para a população e a 

organização rural no Estado de São Paulo, que nessa época vem sendo moldada pela 

chegada de imigrantes japoneses, alemães e italianos. Outro ponto que o autor 

destaca é a ferrovia que fez crescer vilas e cidades em torno dessas estradas de ferro: 

Mas a introdução de uma cultura fixa como a do café iria modificar 
toda a vida rural, transformar radicalmente a civilização e sua 
paisagem nos planaltos paulista [...] Esta paisagem rural não está 
ainda inteiramente abolida, mas ela só subsiste como testemunha de 
um passado que se esvai rapidamente. (MONBEIG, 1944, p.429) 

 

Dessa forma podemos entender um pouco da dinâmica espacial da relação 

campo cidade. É importante destacar que a produção agrícola (produção de 

alimentos), foi sempre um fator determinante dentro dessa relação, a cidade não pode 

se sustentar apenas com industrias e serviços. Sendo assim campo e cidade não são 

objetos díspares e sim objetos que se integram e se completam em redes. 

 A partir da década de 1960 há 1980 o cenário dessa relação passa por uma 

mudança drástica, pela chamada Revolução Verde. A população que antes vivia em 

maior número no campo, começa a migrar para a cidade em busca de melhores 

condições de trabalho, agora oferecidos pela mesma. As cidades agora passam por um 

processo de urbanização mais acelerado, com setores industriais, agências bancárias, 
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comércios em geral e etc. Outro fator que levou a população rural a migrar para as 

cidades foi a modernização do campo. Para entendermos melhor o termo 

modernização no campo o autor Graziano da Silva (1996) explica:  

“O termo modernização tem tido uma utilização muito ampla, 
referindo se ora às transformações capitalistas na base técnica da 
produção ora à passagem de uma agricultura ‘natural’ para uma que 
utiliza insumos fabricados industrialmente. Neste texto o termo 
modernização será utilizado para designar o processo de 
transformação na base técnica da produção agropecuária no pós-
guerra a partir das importações de tratores e fertilizantes num 
esforço de aumentar a produtividade.” (GRAZIANO DA SILVA, 
1996:19) 

 

Essa mudança drástica na relação campo cidade, aconteceu principalmente 

pela necessidade do homem em se adaptar as novas tendências de mercado. Como já 

salientado pelo autor, houve a necessidade de se aumentar a produtividade no campo, 

para atender as novas exigências capitalistas no pós guerra. 

A troca da mão de obra, antes empenhada pelo homem, pelos maquinários 

agrícolas e a nova forma de manejo de sementes e novas técnicas de colheita, fizeram 

com que a população migrasse em grande massa para as cidades, ocasionando o 

Êxodo Rural, Macrocefalia, aumento de cortiços e favelas, violência e outros 

problemas sociais urbanos. 

 A Revolução Verde, como o termo já diz, veio instalar uma nova política 

econômica, social e cultural na sociedade e na relação campo cidade. Buscando uma 

alta produtividade agrícola, através de inovações tecnológicas como; insumos, 

agrotóxicos, maquinários, fertilizantes e a criação dos Complexos Agroindustriais 

(CAI´s). O país criou também programas de incentivo á agricultura em diversas regiões 

do Brasil, vendendo terras (com baixo custo), para latifundiários e fazendeiros, com 

incentivos fiscais, para que esses tivessem menor custo com a produção.  

Dentre essas políticas de governo, vale destacar o POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira de Desenvolvimento do Cerrado). O POLOCENTRO foi criado no início do 

governo de Ernesto Geisel (1974-1979), em 1975, “destinava-se à construção de 

armazéns, ao apoio à pesquisa e assistência técnica, ao sistema de transporte, à rede 

de energia e exploração do calcário”. (SHIKI, 1997, p.145). O objetivo principal desse 
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programa era o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias da 

região Centro Oeste e do oeste do Estado de Minas Gerais. 

 Porém foi o PRODECER que obteve uma ação direta sobre o Cerrado brasileiro. 

O programa foi criado em 1979 e visava fortalecer a ocupação do Cerrado. Foi firmado 

um acordo com o Japão para a produção de soja e de técnicas de modernização do 

campo, isso seria um atrativo para a ocupação da área cerradeira. 

 Por fim, da década de 1980 até os dias atuais, a relação campo cidade alcança 

sua base contemporânea. Atualmente a configuração dessa relação baseia-se em uma 

inversão total das atividades e da ocupação do campo e da cidade. Hoje vemos uma 

população urbana dominante e pequenas famílias que ainda sobrevivem no campo, 

mesmo com a pressão do agronegócio. Essa modernização, trouxe uma nova 

tendência para auxiliar na produção agrícola, a criação de cidades do agronegócio. 

Embasadas no meio técnico científico informacional cidades como; Sorriso, no Mato 

Grosso, São Desidério, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco, Ribeirão Preto, no Estado 

de São Paulo, dentre outras, são estruturalmente desenvolvidas para atender o 

agronegócio local, proporcionando uma gama de redes interligadas, que facilitam a 

movimentação do capital agrícola. (ELIAS, 2011, p. 162) 

 

Caracterização do cerrado brasileiro e impactos ambientais advindos do 
agronegócio 

O bioma Cerrado, localiza-se no Planalto Central do Brasil, sendo o segundo 

maior bioma do país em termos de extensão, perdendo apenas para o domínio 

Amazônico. A área inicial do bioma era de 2 milhões de km², aproximadamente 23% 

do território brasileiro, adentrando os estados de; São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão 

e Rondônia. 
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Figura 1 - Localização dos Biomas no Brasil 

 
Fonte: <http://www2.inf.furb.br/> 

 

Apesar de trazer grandes avanços econômicos para o pais a modernização do 

campo trouxe agravantes para o bioma Cerrado. Segundo Chaves (2003): 

A partir da década de 1980, Organismos Governamentais, as 
Instituições e Organizações não Governamentais, passaram a se 
preocupar com os níveis alarmantes de degradação ambiental da a 
partir do avanço indiscriminado da fronteira agropecuária.” (CHAVES, 
2003, p. 71) 

 

As terras antes improdutivas do Cerrado, agora geram desenvolvimento 

econômico para o país, mas, a forma como é usado afeta diretamente a dinâmica do 

bioma. Os discursos ambientais acerca do bioma começam a ganhar proporção em 

congressos e eventos que discutem as dinâmicas ambientais. 

Sobre os principais impactos ambientais causados pelo desmatamento 

indiscriminado, provocado pelo avanço da fronteira agrícola no Cerrado brasileiro 

Verdésio (1990) aponta; 
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- O empobrecimento genético: Ocasionado quando se instalam grandes 

extensões de pastagens cultivadas monoespecíficas e culturais únicas, grandes 

consumidoras de insumos e fertilizantes, pesticidas e herbicidas e maquinário pesado. 

O impacto é de efeito imediato na fauna e na flora local, com aparecimento de ervas 

daninhas e pragas das lavouras, perturbando o equilíbrio natural do ambiente; 

- A compactação e erosão dos solos: Apesar de ser um evento natural a erosão 

nos solos no Cerrado é agravado pela prática agropecuária, a retirada da cobertura 

vegetal é o principal fator desse impacto, pois coloca em risco a continuidade da 

produção do solo local; 

- A contaminação química das águas: O uso de pesticidas e agrotóxicos, 

contamina diretamente o lençol freático, fazendo com que os produtos químicos se 

disseminem entre os corpos hídricos do ambiente. Apesar de existirem políticas de 

controle de uso desses produtos a fiscalização ambiental nesse caso, ainda é muito 

precária, o que agrava esse problema. 

- Irrigação e Criação de reservatórios: A irrigação nas lavouras tornou-se um 

negócio lucrativo no Cerrado brasileiro. Chamado de “Agrohidronegócio” por alguns 

pesquisadores das áreas cerradeiras, esse tipo ne manejo de mananciais também 

prejudica diretamente o bioma, por estar utilizando quantidades exorbitantes de água 

para a agricultura, lembrando que grande parte dessa água não volta para a atmosfera 

ou para os corpos hídricos presentes. Sobre o Agrohidronegócio Thomaz Júnior 

discorre: 

[...] nessa mesma área onde se consolida o projeto hegemônico do 
capital, que, mediante a combinação de seus interesses patrimoniais 
em relação à propriedade da terra e à logística produtiva e 
mercadológica, quando se põe em cena a garantia de acesso a água 
numa dupla ação privatizante [...] (TOMAZ JR. 2010, p. 99). 

 

Alguns latifundiários também usam a criação de reservatórios em suas vastas 

propriedades, afim de manter a lavoura irrigada nos períodos de estiagem. Esses são 

alguns dos principais impactos ambientais no Cerrado brasileiro, pela prática 

agropecuária.           
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Figura 2 - Ocupação Agropecuária do Cerrado Brasileiro 

 
Fonte: <http://www2.inf.furb.br /> 
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Figura 3 - Desmatamento do Cerrado brasileiro 

Fonte: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2013/06/040-044_Biota_208-
mapa.jpg> 

 

A figura 2 ilustra a ocupação do Cerrado brasileiro, destacando as atividades 

nele desenvolvidas. Podemos observar que grande parcela do bioma é ocupado pelas 

pastagens e pelas lavouras. Na figura 3 é nítido que as áreas de Cerrado remanescente 

(47,8%), são áreas que ainda não foram ocupadas por essas atividades, mas é preciso 

atentar-se para o grande crescimento do cinturão agropecuário, que hoje já atinge a 

Amazônia. 

Analisando a ocupação do Cerrado brasileiro e o desmatamento desenfreado 

com que vem sofrendo, é possível afirmar que a porcentagem (%) de áreas 

desmatadas para abertura de pastagens e de lavouras tendem a crescer mais nos 

últimos anos. A produção agrícola, atendendo as tendências capitalistas, que visam 
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abundância na produção de produtos, tanto alimentos, quanto bens de consumo, 

necessita “suprir” a grande população mundial.  

Usamos o termo suprir, pois sabemos que o que é produzido de alimentos no 

mundo, é suficiente para alimentar toda a população do planeta. O grande agravante é 

como esse alimento é distribuído, e quem tem dinheiro para usufruir do mesmo.  

Portanto apesar de existirem leis hoje que protegem várias áreas do Cerrado 

brasileiro, e de outros biomas, a fiscalização e os incentivos aos produtores 

agropecuários ainda é grande, o que ocasiona na contínua expansão (desnecessária) 

do cinturão agropecuário. Hoje grande parte dessas áreas, que estão destacadas na 

figura 2 e 3, como pastagens e lavouras estão “abandonadas”, ou seja, não estão 

sendo utilizadas. São quilômetros de área que estão expostas sem serem utilizadas 

para alguma atividade. Ora, se existem essas áreas dispostas para produção, porque 

expandir os horizontes agrícolas para outras áreas, desmatar mais matas nativas, para 

criar lavouras e pastagens, sendo que, temos grandes áreas que estão inutilizadas. 

 

Políticas públicas para a agricultura: subsídio de leis para pequenos e 
grandes agricultores 

É importante destacar que não só problemas ambientais ocorrem pelas práticas 

agropecuárias. Os povos cerradeiros, são oprimidos e muitas vezes obrigados a deixar 

suas terras, suas casas e seus sustento, para dar lugar a mais pastagens e “mares” de 

lavouras. Algumas famílias ainda resistem em áreas do Cerrado, mantendo tradições 

locais e crenças, apesar da pressão exercida pelo agronegócio local. Segundo 

Mendonça (2004): 

Refere-se às classes sociais que historicamente viveram nas áreas de 
Cerrado constituindo formas de uso e exploração da terra a partir das 
diferenciações naturais-sociais, experienciando formas materiais e 
imateriais de trabalho, denotando relações sociais de produção e de 
trabalho muito próprias e em acordo com as condições ambientais, 
resultando em múltiplas expressões culturais. Atualmente se 
configuram nos trabalhadores da terra, camponeses e demais 
trabalhadores que lutam pela terra e pela reforma agrária, 
territorializando ações políticas contra o capital. (MENDONÇA, 2004, 
p. 30) 
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O Governo Federal criou leis de incentivo como o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) no ano de 2012; Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em 2003 e 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 1995, que 

garantem ao pequeno produtor, subsídios para que continue produzindo. 

 Analisando alguns dados do site da Presidência da República da Lei Nº 8.171, de 

17 de Janeiro de 1991, que define os objetivos e as competências institucionais, prevê 

os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às 

atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira 

e florestal, observa-se que existem poucas resoluções que abrangem o pequeno 

produtor rural. São elas: 

X - prestar apoio institucional ao produtor rural, com prioridade de 

atendimento ao pequeno produtor e sua família (Artigo 2 - Lei Nº 8.171, de 

17 de Janeiro de 1991); 

III - dar prioridade à geração e à adaptação de tecnologias agrícolas 

destinadas ao desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfatizando os 

alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para 

esse público (Artigo 10 - Lei Nº 8.171, de 17 de Janeiro de 1991; 

 

Artigo 17 Lei Nº 8.171, de 17 de Janeiro de 1991; 

O Poder Público manterá serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, 

sem paralelismo na área governamental ou privada, de caráter educativo, garantindo 

atendimento gratuito aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando: 

I - difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da economia 

agrícola, à conservação dos recursos naturais e à melhoria das condições 

de vida do meio rural; 

II - estimular e apoiar a participação e a organização da população rural, 

respeitando a organização da unidade familiar bem como as entidades de 

representação dos produtores rurais; 

III - identificar tecnologias alternativas juntamente com instituições de 

pesquisa e produtores rurais; 
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IV - disseminar informações conjunturais nas áreas de produção agrícola, 

comercialização, abastecimento e agroindústria. 

Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá estar 

integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas entidades 

representativas e às comunidades rurais. 

Art 48.V - propiciar, através de modalidade de crédito fundiário, a 

aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores, posseiros e 

arrendatários e trabalhadores rurais. 

 

Podemos observar nessas resoluções e artigos da lei de incentivo ao pequeno 

produtor, que não existem muitos subsídios para as famílias que vivem da produção 

agrícola. Não é objetivo desse trabalho analisar políticas públicas a fundo, mas nota-se, 

ao se ler as demais resoluções, que os subsídios para os grandes produtores são 

inúmeras vezes maiores e mais atrativas financeiramente para esses. 

Mesmo com os incentivos do governo os pequenos produtores, ainda sofrem 

as pressões dos grandes latifundiários, que necessitam expandir suas terras e forçam 

as famílias a saírem de suas casas, sendo por dinheiro, violência, ou por monopólio da 

água: 

Em essência, a garantia da terra e da água são, definitivamente,  
elementos indissociáveis para o capital, isto é, a água historicamente 
vinculada ao acionamento dos pivôs-centrais e à irrigação das 
grandes plantações para exportação, num ritmo de destruição sem 
limites, como se notabiliza no Cerrado o “sangramento” das veredas 
e barramento de pequenos cursos d’água, da mesma forma que em 
praticamente todas as grandes regiões do país, o represamento de 
rios (reservatórios) para produção de hidroeletricidade. A interação 
entre terra e água não está somente para o capital, por meio de suas 
diferentes formas de expressão e espalhamento (de sistemas 
produtivos, de grandes extensões de terras cultivadas e acionadas 
por pivôs-centrais, represas, de canais de irrigação etc.), mas 
também para os trabalhadores, para os camponeses. No entanto, o 
cenário lhes é desfavorável, ou seja, estes, desprovidos ou com 
poucos recursos próprios e desprivilegiados das políticas públicas 
específicas para correção de solo, plantio, comercialização, irrigação, 
ou ameaçados e atingidos pelo processo de expansão do capital no 
campo, da mesma forma aqueles que estão submetidos aos 
mecanismos de exploração do trabalho, ou ainda as parcelas 
minoritárias que estão envolvidas em ações de resistência e 
reivindicam acesso a terra - e em menor medida acesso a água -, para 



 

 
195 

produzir alimentos para subsistência e comercialização. (THOMAZ JR. 
2010 p. 97) 

 

Nesse trecho Thomaz JR (2010), ilustra bem a realidade do monopólio da água. 

Apesar da legislação afirmar que tudo que estiver sob o solo é da união, a água é 

armazenada e utilizada pelos grandes produtores sem menor consentimento da lei. 

São milhões de metros cúbicos de água, que são usados para a irrigação de grandes 

lavouras. Detendo esse “poder”, os latifundiários “vetam” o abastecimento do 

pequeno produtor, fazendo com que o mesmo tenha que se deslocar para a cidade ou 

procurar outra terra para se assentar. 

 

Considerações finais 

As discussões que permeiam a relação entre campo e cidade, apesar de parecer 

um debate atual, já vem tomando proporções desde á expansão do capitalismo 

mundial. Com o pós guerra, abertura de mercado e novas tendências de mercado o 

mundo precisou passar por uma nova configuração, para atender as demandas do 

sistema.  

Com as tecnologias e o olhar atento para as indústrias de base, os países se 

especializaram em maquinários e formas de manejo agrícola, para alavancar a 

produção de alimentos no mundo. A Revolução Verde deu uma nova caracterização 

para o sistema capitalista, o consumo exacerbado agora é a matriz principal do estilo 

de vida imposto, deixando a sobrevivência, distribuição, pobreza e impactos 

ambientais a deriva das discussões políticas e econômicas. 

Os impactos ambientais que antes, eram debate apenas de ambientalistas, 

começou a ganhar grandes proporções na mídia e em outras ciências. Na Geografia, a 

ciência que tem como objeto de estudo a relação do homem com o ambiente, esses 

impactos são estudados em sua totalidade, desde os micro impactos aos grandes 

impactos. 

O bioma Cerrado é um dos mais afetados pelo mau uso do ambiente, o 

agronegócio e a política expansionista que o Brasil teve nas décadas de 1960 a 1980, 

proporcionaram um grande avanço na devastação do bioma. Apesar de termos 
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algumas leis que protegem áreas de mata ciliar, mata nativa, APP´s e etc, falta 

fiscalização dos órgãos governamentais e cumprimento da lei para os responsáveis.  

A expansão do agronegócio não afetou só os biomas em que ele se desenvolve, 

mas também as famílias de pequenos agricultores que nela residem. O aumento da 

produção agrícola, reconfigurou drasticamente a relação campo cidade e redefiniu o 

uso das terras para produção de alimentos. O que antes era tomado por casas de 

famílias agricultoras, deu lugar para os “mares de lavoura”, milhares de hectares de 

monocultura, sendo produzidos para atender a exportação de alimentos.  

As famílias que se deslocaram para a cidade em busca de emprego, se 

depararam com uma barreira social e muitas delas pararam em cortiços e favelas, 

outros que ainda resistem no campo, sofrem pressões dos latifundiários e não tem 

respaldo das leis para continuar produzindo ao alimento que chega em nossas mesas e 

que e fonte de renda e subsistência dessas famílias. 

O Brasil como grande exportador de alimentos, deveria pensar em uma nova 

estruturação econômica para uso do ambiente e políticas públicas fidedignas para 

pequenos produtores. A cultura do campo, passada de geração em geração ainda pede 

socorro em várias áreas do Cerrado e em toda extensão do território brasileiro. São 

famílias que querem apenas continuar a viver suas vidas, da forma que sempre 

viveram, tirando seu sustento da terra. 
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UM OLHAR AS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS NO 
MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PARANÁ 

An look to the small farmers in the municipality of Assis Chateaubriand – Paraná 
 

Damião Xavier46 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O presente estudo teve como finalidade realizar uma análise e reconhecimento das 
dificuldades enfrentadas pelos pequenos proprietários rurais no município de Assis 
Chateaubriand, Região Oeste do Paraná, ressaltando os aspectos produtivos, o perfil dos 
agricultores, a importância econômica da agricultura familiar, bem como, a relevância do 
cultivo agroecológico como alternativa às pequenas propriedades. Para reconhecimento in 
loco, foi aplicado  questionário a um grupo de agricultores pré-selecionados. Estas, 
organizadas em forma de entrevista, serviram de base para a realização desta pesquisa. 
Também foram realizadas pesquisas bibliográficas a fim de buscar referencial teórico referente 
à área de estudo, além da produção de material cartográfico. Para tanto foi feita a delimitação 
da área de estudo, realizada por meio da utilização dos dados e imagens do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), assim como a utilização de Softwares para o processamento dos 
dados.  
Palavras-chave: Agricultura familiar; Agroecologia; Assis Chateaubriand; Agroecológico.  
 

Abstract 
The present study was to carry out an analysis and recognition of the difficulties faced by small 
farmers in Assis Chateaubriand, Western Region of Paraná, highlighting the productive 
aspects, the profile of farmers, the economic importance of family farming, as well as the 
relevance of agroecological farming as an alternative to small farms. For on-site recognition 
questionnaire was applied to a group of pre-selected farmers. These organized in an interview, 
the basis for this research. Literature searches were also conducted in order to seek 
theoretical framework regarding the study area, besides the production of cartographic 
material. To this end was made the delimitation of the study area, conducted through the use 
of data and images from the National Institute for Space Research (INPE) and the use of 
software for processing the data 
Key words: Family farm; Agroecology; Assis Chateaubriand; Agroecological. 

 

Introdução  

O homem deixou de ser nômade quando descobriu que poderia plantar e 

domesticar os animais, fixando-se assim em um mesmo local por tempo 

indeterminado. Surgia então a agricultura, que, para muitos pesquisadores foi a maior 
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das descobertas do ser humano, desta forma, poder-se-ia seguir a marcha do 

progresso. Contudo, o vultoso crescimento observado pelas atividades agrícolas e 

demais atividades econômicas vêm ameaçando o equilíbrio ambiental de vários 

ecossistemas. 

O ser humano reproduz no espaço seu ritmo de desenvolvimento, provocando 

alterações nas características fisionômicas das paisagens, fato que tem se reproduzido 

a nível global. A expansão das áreas urbanas, o aumento da população mundial, e, 

consequentemente a maior necessidade da produção de alimentos, vêm aumentando 

a pressão sobre os recursos naturais. Em decorrência disso, elementos do meio físico 

como solo, relevo, vegetação e hidrografia têm seu equilíbrio dinâmico rompido, 

tornando-se mais vulneráveis e passíveis de degradação (MELO, 2010). 

Segundo Rua (2005), a agricultura é uma das mais antigas formas de 

organização do espaço pelas sociedades humanas e um dos mais eficientes 

instrumentos de transformação/ apropriação de um espaço que, na origem podia ser 

definido como natural e que a sociedade foi organizando através do trabalho da 

população e transformando em social.  

Melo (2008) diz que a Idade Moderna marca profundas mudanças na sociedade 

que repercutem nas atividades agrárias. A indústria se consolida como atividade 

urbana, mas altera a dinâmica produtiva, a demografia, a estrutura fundiária e a 

essência das práticas agrícolas no espaço rural. Para além de introduzir a máquina no 

campo europeu, a expansão imperialista européia deixa marcas nos campos de outros 

continentes.   

Assim, o que se seguiu foi a transferência da tecnologia agropecuária utilizada 

nos países ricos para os países subdesenvolvidos e juntamente, uma gama muito 

grande de agroquímicos. Esse arcabouço deriva da então conhecida “Revolução 

Verde” (décadas de 1950 e 60) gerando um ciclo de dependência econômica e 

tecnológica dos países dominados em relação aos países dominantes. 

Estudos têm medido o impacto ambiental e social da intensificação 

agroquímica nos ecossistemas da América Latina. Aponta-se para cifras que superam 

10 bilhões de dólares, por ano quantificando-se os custos ambientais da contaminação 

de águas e solos, danos à vida silvestre e o envenenamento de pessoas, não incluindo 
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ainda os impactos ambientais associados (contaminação de águas por nitrato, 

eutrofização dos rios e lagos, etc) com o incremento do uso de fertilizantes 

nitrogenados nem tampouco os problemas de salinização ligados à irrigação em zonas 

não apropriadas (ALTIERI, 2002). 

Por sua vez o processo de ocupação do Brasil teve como características 

principais, a desigualdade, faltam de planejamento e consequentemente, a destruição 

de recursos naturais. Ao longo de nossa história a cobertura florestal nativa, foram 

sendo fragmentada, dando lugar às culturas agrícolas, as pastagens e as cidades. Os 

recursos naturais, tidos como inesgotáveis dadas às dimensões do nosso país, já não 

são vistos desta maneira, um fator importante para tanto é a expansão da 

agropecuária que necessita de vastas áreas para sua prática. 

A área de pesquisa trata-se do município de Assis Chateaubriand, inserido na 

região oeste do Paraná e também vem sofrendo impactos decorrentes da 

intensificação do uso do solo, principalmente para fins agrícolas. Se por um lado a 

região não vivencia um acréscimo de sua população urbana, fenômeno típico de 

urbanização que ocorre no cenário mundial, por outro, assiste a urbanização do campo 

de maneira acentuada, com elementos tipicamente urbanos cada vez mais presentes 

no campo. 

Este trabalho teve por finalidade reconhecer as dificuldades dos agricultores 

com pequenas propriedades e refletir sobre a agroecologia na região. Neste sentido, 

criam-se novas perspectivas para a agricultura local, que hoje conta com um número 

considerável de propriedades que são administradas e tem mão de obra estritamente 

familiar. 

Os estudos técnico-científicos referentes à temática no município de Assis 

Chateaubriand são escassos, daí a importância deste recorte para estudos futuros e 

para utilização por parte de instituições públicas, em que se pese a relevância 

ambiental e socioeconômica da referida área. 

 

Métodos e técnicas 

Neste trabalho foi possível reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos 

pequenos proprietários rurais no município de Assis Chateaubriand – PR. Assim, são 
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discutidas as informações obtidas através de entrevistas junto a agricultores familiares 

da região com base nas propostas metodológicas de Marconi; Lakatos (2000) e Spers 

(2003).  

Esta pesquisa prima pelo estudo de algumas concepções e interações 

complexas entre as principais formas de cultivo, que se encontram destacadas abaixo. 

A análise e interrelação destes componentes visam fornecer subsídios ao melhor 

entendimento da dinâmica agrícola do objeto de estudo. Assim, algumas concepções 

teóricas norteiam a presente pesquisa, apresentando uma análise de cada forma de 

cultivo, que podem ser aplicadas às propriedades dedicadas à agricultura familiar. 

Num primeiro momento desse estudo foi realizado um estudo exploratório, de 

acordo com Spers (2003, p. 55), “o objetivo é classificar o problema ou oportunidade 

sem extrair conclusões definitivas (por exemplo, uma entrevista com possíveis 

consumidores para avaliar a aceitação de um novo produto)”, a fim de identificar os 

pontos fortes e fracos da atividade, concorrentes e público alvo, levantamento de 

dados junto a proprietários de empresas do gênero. 

Em seguida foi realizada uma entrevista não estruturada, a fim de conhecer 

mais a fundo todas as características e atividades da empresa de uma forma mais 

informal. 

De acordo com Marconi; Lakatos (2000), na entrevista não estruturada “o 

entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. 

Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal”. 

O trabalho foi realizado na área Rural de Assis Chateaubriand. Foram 

entrevistados produtores rurais do município, que tem área máxima de 10 hectares.   

A pesquisa forma considerados, os interesses dos produtores, quais os 

problemas da diversificação agrícola frente ao avanço da monocultura, como se dá o 

acompanhamento técnico, entre outros. 

O instrumento utilizado foi o de entrevistas com os pontos ou perguntas de 

relevância para os agricultores que praticam a agricultura familiar. 
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Optou-se por oito entrevistas, aplicadas aos agricultores, que fazem parte da 

classe de pequenos agricultores, estando ou não dispostos a diversificar a produção na 

propriedade. A coleta de grande número de questionários é bastante dispendiosa, 

visto que já existe um perfil pré-estabelecido do público alvo. 

 

Agroecologia: uma alternativa sustentável a pequena propriedade  

Toda a natureza funciona em ecossistemas, ou seja, em conjuntos ligados a 

determinados lugares. As inter-relações são várias e as interdependências são grandes. 

Assim como não existe fator econômico isolado. Cada um depende do outro e influi 

sobre outro. 

O ser humano parece acreditar que pode influir sobre a natureza, modificá-la e 

destruí-la, sem que haja um ônus sobre si mesmo. Ele vive em cidades, entre concreto 

armado, vidraças e asfalto, longe da natureza. Mas mesmo assim depende dela com 

cada fibra de seu ser, através da alimentação, do ar, da água, das radiações que seus 

nervos captam. Todos os ciclos da vida se confundem com estes na natureza. 

 De acordo com Spörl e Ross, (2004), os sistemas ambientais, face às 

intervenções humanas, apresentam maior ou menor fragilidade em função de suas 

características “naturais”. Qualquer alteração nos diferentes componentes da natureza 

(relevo, solo, vegetação, clima, rochas e recursos hídricos) acarreta no 

comprometimento da funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de 

equilíbrio dinâmico. 

De acordo com Altieri (2002) a agroecologia é uma ciência que resgata o 

conhecimento agrícola tradicional desprezado pela agricultura moderna, e procura 

fazer sua sistematização e validação de forma que este possa ser (re)aplicado em 

novas bases (científicas). Além disto, na medida que expressa em seus princípios, que 

para sua prática é necessário um ser humano desenvolvido e consciente, com atitudes 

de coexistência e não de exploração para com a natureza. 

De acordo com Altieri (2004, pg. 23), a agroecologia “fornece uma estrutura 

metodológica de trabalho para a compreensão mais profunda tanto da natureza dos 

agroecossistemas como dos princípios segundo os quais eles funcionam.” Uma 

abordagem agroecológica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimento e 



 

 
203 

nas técnicas dos agricultores e a desenvolver agroecossistemas com uma dependência 

mínima de insumos agroquímicos e energéticos externos. 

O objetivo é trabalhar com sistemas agrícolas complexos onde as interações 

ecológicas e sinergismos entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a 

fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das culturas (ALTIERI, 2002). A 

produção sustentável em um agroecossistema, deriva do equilíbrio entre plantas, 

solos, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos coexistentes. O 

agroecossistema é produtivo e saudável quando essas condições de crescimento são 

ricas e equilibradas. 

A agroecologia se apresenta no Brasil como uma forma de resistência contra a 

devastadora onda modernizadora e contra a expropriação completa dos agricultores 

(CANUTO citado por ASSIS, 2005). O que integra propostas agroecológicas com outras 

voltadas a desenvolver a agricultura familiar. 

A agroecologia surge então como uma alternativa de amenizar os problemas 

ambientais e sociais ocasionados pela modernização agrícola. Desta forma, pressupõe-

se que a agroecologia possui um elevado caráter social, pois promove uma melhor 

condição de vida ao produtor, que além de uma agricultura familiar consolidada em 

bases sólidas, evita a contaminação por produtos químicos, melhorando a saúde do 

produtor rural e contribui para o melhoramento das condições ambientais. 

A agricultura familiar baseada no conceito de agroecologia pode ser um viés 

apoiado na sustentabilidade, para a busca de um desenvolvimento voltado para o 

local, que pode ter como conseqüência a extensão de ordem regional. O acesso à 

agricultura sustentável exige transformações nas esferas políticas, sociais e 

econômicas, onde o Estado deve aliar-se às instituições privadas para promover aos 

pequenos produtores, possibilidades de se integrar na produção agrícola sustentável. 

A agricultura familiar levada a efeito com referência à agroecologia, pode ter 

sucesso desde que haja interesse dos atores na melhoria nas condições 

socioeconômicas e ambientais. É sabido que, mesmo nas pequenas propriedades há 

utilização de técnicas agrícolas modernas que desconsideram a sustentabilidade. 
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A agricultura familiar no Brasil 

Compreender melhor o conceito agricultura familiar e conhecer a sua realidade 

no país, constitui-se num ponto importante para os que integram instituições de 

desenvolvimento regional e local. Assim, a caracterização da agricultura familiar no 

Brasil faz-se necessária no desenvolvimento desta pesquisa. Considerando-se a sua 

relevância (EVANGELISTA, 2000).  

Nos estudos da Embrapa, que faz uma previsão da agricultura familiar até o ano 

de 2023, os pesquisadores analisam as influências da agricultura para os próximos 

anos, com missão de viabilizar pesquisas, desenvolver e transferir tecnologias e 

inovação, valorizando o ambiente produtivo, social e ambiental. “E o processo se dá 

por finalizado quando a população adota a tecnologia, por isso a Empresa vem 

atuando no enfoque territorial, da sustentabilidade, de gestão social e organização 

participativa” (PIRES, 2008). 

Destaca-se a grande participação da agricultura familiar no total de 

estabelecimentos agropecuários do país (85,2%), embora desproporcional à sua 

participação na área (30,5%) e nos financiamentos (25,3%). Por outro lado, os 

estabelecimentos da agricultura familiar participam no valor bruto da produção de 

uma forma mais significativa (37,9%) do que a sua participação no número de 

estabelecimentos. 

A estrutura fundiária da agricultura familiar, de certa forma, repete a 

concentração observada na agricultura do país, de maneira geral. De acordo com o 

INCRA (2000), 39,8% dos estabelecimentos familiares possuem menos de 5 hectares e, 

em conjunto, detêm tão somente 3,0% dos 107.768 hectares reportados na tabela 2. 

Em média, são estabelecimentos de apenas 1,9 hectares. No extremo oposto, 5,9% dos 

estabelecimentos concentram 44,7% daquela área com uma média de 67,8 hectares. 

A agricultura familiar participa, na média com 37,9% do valor bruto da 

produção (participação essa bastante significativa, considerando-se que conta apenas 

com 30,5% da área total e o seu exagerado número de estabelecimentos). Dentre os 

produtos e atividades que mais contribuem para o valor bruto da produção, destacam-

se a pecuária leiteira, aves/ovos, pecuária de corte, milho, soja e suínos. 
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O município de Assis Chateaubriand 

Localização do município 

O Município de Assis Chateaubriand está situado na região Oeste do estado do 

Paraná, entre as latitudes 24º11’44’’, 24º34’25’’S e longitudes 53° 42’ 22’’, 53°26’32’’ 

W, a 440 metros de altitude e corresponde a uma área territorial de 1.010,33 Km² 

(figura 1). Pertence ao Terceiro Planalto Paranaense que representa 2/3 do território 

do estado, onde predomina o substrato rochoso, formado por basalto, originado do 

vulcanismo fissural que ocorreu na bacia do Paraná. 

O referido município apresenta uma densa rede de drenagem, influenciados 

pelo declive do relevo, os rios têm vergência predominantemente nos sentidos Norte e 

Noroeste, para desaguarem no rio Piquiri, importante tributário do rio Paraná. 

Destacam-se os rios Barreiro, Peixe, Encantado, Baiano e Verde, além de vários 

córregos.  

 

Figura 1 - Localização do município de Assis Chateaubriand 

 

Fonte: Damião Xavier, 2010 
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Solos 

Para Nakashima e Nóbrega (2003) a diversidade de solos depende 

principalmente dos fatores do meio físico. No caso da região Oeste do Paraná o 

substrato rochoso é composto por basalto. O relevo está associado aos padrões de 

drenagem e suas densidades, que resultam em relevos com maior ou menor grau de 

dissecação (entalhamento), originando vertentes com formas, extensões e declives 

variados.  

O autor citado afirma ainda que, no oeste paranaense predominam os 

Latossolos Vermelhos Eutroférricos, textura argilosa, nos topos e altas vertentes, e 

Nitossolos Vermelhos Eutroférricos nas médias e baixas vertentes. Em certos locais 

ocorre a seqüência, Latossolo Vermelho, textura argilosa, Nitossolo Vermelho e 

Neossolo Litólico, do topo até a baixa vertente respectivamente; nas várzeas, em geral, 

ocorrem os Gleissolos; o Cambissolo também pode ser encontrado na média baixa 

vertente. 

 

Características do clima 

O regime climático ao qual está inserido o município de Assis Chateaubriand 

(Figura 3) se caracteriza segundo classificação de Köeppen (1948) como Cfa – Clima 

Subtropical Úmido (Mesotérmico), com média do mês mais quente superior a 22ºC e 

no mês mais frio inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão quente e geadas 

menos frequêntes (MAACK, 1981). 

 

Vegetação 

No município de Assis Chateaubriand, bem como em todo o Oeste paranaense, 

havia uma cobertura vegetal densa e exuberante, constituída pela Floresta Estacional 

Semidecidual, que de acordo com Maack (1981) é formada por árvores que chegavam 

de 30 a 40m de altura, dentre elas, espécies como a peroba, canela, cedro, pau d’alho, 

ipês, imbúias, entre outras. A derrubada da mata nessa região teve início em meados 

do século XX, desde então houve uma acelerada substituição da cobertura vegetal 



 

 
207 

natural pelo plantio de café e hortelã, e nos últimos anos pelas culturas temporárias de 

trigo, soja e milho.  

A Floresta Estacional Semidecidual é um tipo de vegetação que está 

condicionado a dupla estacionalidade climática, uma tropical com épocas de intensas 

chuvas de verão, com temperaturas médias em torno de 22°C, seguida por estiagem 

acentuada, e outra subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada 

pelo intenso frio do inverno com temperaturas médias em torno de 15°C. Estes climas 

determinam uma estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, os quais 

têm adaptação ora à deficiência hídrica, ora à queda da temperatura nos meses frios 

(IBGE, 1997). 

 

Agricultura familiar no município de Assis Chateaubriand/Pr. 

Uma analise a partir de entrevistas 

Para os estudos geográficos deve-se dar importância aos trabalhos de campo, 

que, podem sintetizar uma série de conhecimentos pré-existentes a respeito de 

determinada área ou assunto. Este estudo in loco, pode ser o divisor de águas entre o 

que se presumia e o que está vigente. Quanto às ferramentas utilizadas, podem 

primeiramente ser utilizadas formas indiretas de aquisição de dados, como 

levantamentos bibliográficos, análise de imagens de satélite, etc, e, a partir daí seguir 

para a aquisição direta, no caso desta pesquisa, às entrevistas. 

A carta temática de uso e ocupação do solo traz informações sobre o uso e 

ocupação da área de estudo no ano de 2010, bem como a localização das propriedades 

pesquisadas durante os trabalhos de campo (entrevistas). Para tanto, foi utilizada uma 

imagem de satélite. Tais informações foram extraídas de uma imagem do satélite 

Landsat 5 TM. Para auxiliar na leitura das imagens orbitais, foram elaboradas classes 

temáticas para classificação dos tipos de uso e ocupação do solo. Para o 

georreferenciamento das propriedades foi utilizado um aparelho de GPS para coleta 

dos pontos, e, posteriormente esses pontos foram inseridos na carta. 

Após a realização do mapeamento das classes temáticas, identificou-se que a 

maior parte do território do município está sendo aproveitada para uso agropecuário, 

cerca de 85,2% da área. No cultivo de grãos, o destaque das culturas de soja, milho e 



 

 
208 

trigo. De acordo com Melo (2010), as pastagens tem um papel secundário, sendo 

voltada na maioria das vezes ao abastecimento de leite e carne para as próprias 

propriedades rurais. Estas áreas são ocupadas de forma pouco densa com número 

reduzido de animais por área. O restante da área está ocupado com a malha urbana e 

também por resquícios de vegetação nativa. 

Agregando-se informações ao diagnóstico apresentado na seleção dos 

agricultores entrevistados, foram considerados os seguintes fatores: perfil dos 

agricultores; características sócio-econômicas; área da propriedade, diversificação e 

rotação de culturas (quadro 1). Estes agricultores foram selecionados, pois, além do 

tamanho das suas propriedades ser reduzido, não sendo caracterizados latifundiários, 

a mão-de-obra empregada é estritamente familiar. 

 

Quadro 1 - Características da Propriedade 
Faixa etária do (a) 

responsável pela 

propriedade 

31-40 anos 

(1) 

41-50 anos 

(1) 

51 anos ou 

mais 

(6) 

--------------------- 

     

Propriedade própria própria própria Própria 

Área (hectares) 1 a 5 

(2) 

5 a 10 

(2) 

10 a 15 De 15 a 25 

(4) 

Diversificação de cultura Sim (1) 

não (1) 

Sim (2) ----------------- Sim (3), não (1) 

 

Rotação de culturas Sim (1) 

não (1) 

sim ----------------- Sim (4) 

Fonte: Damião Xavier, 2010. 

 

O perfil dos agricultores que praticam a agricultura familiar, foco da pesquisa, 

tem poucas variações quanto à faixa etária, os responsáveis pela propriedade têm em 

sua maioria, mais de cinqüenta e um anos de idade. A atividade agrícola é levada a 

efeito, em áreas próprias, com o tamanho variando de um a vinte e cinco hectares, 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032005000100009&script=sci_arttext#tab1#tab1
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onde é praticada a diversificação e rotação de culturas, conforme mencionado pelos 

próprios agricultores durante a enquete. 

As atividades desenvolvidas nas propriedades pesquisadas (quadro 2), são 

variadas e geram renda aos agricultores, que pode acarretar maior qualidade de vida 

aos mesmos, e/ou, ser reinvestido nas próprias atividades, visto que a dependência 

restrita às divisas geradas pelas culturas temporárias de soja, trigo e milho pode não 

satisfazer as necessidades imediatas dos produtores. 

 

Quadro 2 - Tamanho da propriedade e principais atividades desenvolvidas pelos 
agricultores entrevistados 

Tamanho da 

propriedade 

(hectares) 

Principais 

atividades 

1 a 5 5 a 10 10 a 15 Mais de 15 

 

Aves, Suínos, Gado 

de leite, frutas e 

verduras 

Gado de leite, 

soja/milho, frutas e 

verduras 

------------ 

Gado de leite, soja/milho 

(1), 

Aves, soja/milho (1) 

Aves, suínos, G. de leite, 

soja/milho, frutas e 

verduras (1) 

Suínos, peixes, G. de 

leite, soja/milho (1) 

Fonte: Damião Xavier, 2010. 

 

De acordo com o quadro 3, pode-se verificar que os agricultores utilizam de 

parcerias em sua maior parte, junto a empresas agrícolas particulares, 

independentemente do tamanho das propriedades pesquisadas. Quanto aos vínculos 

com cooperativas, estes tiveram número significativo, cerca de 24%. Presume-se que o 

número de propriedades vinculadas, seja decorrente do tipo de produto oferecido e a 

quantidade do mesmo.  
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Quadro 3 - Descrição dos convênios e parcerias firmados pelos agricultores 
entrevistados 

N° de 

agricultores 

Descrição 

2 Possui parceria ou vinculo com cooperativa (C. vale) e empresas agrícolas 

particulares. 

1 Possui parceria ou convênio com a Emater e empresas agrícolas 

particulares. 

1 Possui parceria ou convênio com Laticínio, Banco, Emater e empresas 

agrícolas particulares 

1 Possui parceria ou convênio com agroindústria (Sadia) e empresas 

agrícolas particulares. 

1 Possui parceria ou convênio com empresas agrícolas particulares. 

1 Possui parceria ou convênio com cooperativa (C. vale). 

Fonte: Damião Xavier, 2010. 

 

Dos produtores entrevistados, poucos já haviam ouvido falar em agroecologia, 

mesmo com a intenção de implantar novas atividades nas propriedades, os mesmos 

parecem não ter feito pesquisas sobre novas formas de produzir e ainda utilizam-se 

dos produtos químicos.  

Quanto às práticas conservacionistas no manejo do solo, a maioria dos 

agricultores diz utilizar todas as alternativas (quadro 4). Porém na menor das 

propriedades pesquisadas, o proprietário utiliza o plantio direto e a adubação química, 

não se utilizando da adubação orgânica, das curvas de nível e rotação de culturas, o 

que pode trazer muitos prejuízos à conservação dos solos da propriedade e aumento 

dos custos de produção. 

 

 

 

 

 



 

 
211 

 Quadro 4 - Descrição sobre a difusão da agroecologia entre os entrevistados, 
atividades e manejo dos cultivos 

Já ouviu falar sobre 

agroecologia 

Sim (N°) Não (N°) 

----------------------- 2 6 

Intenção de atividades na 

propriedade 

Manter as mesmas (N°) Implantar novas atividades (N°) 

--------------------------------- 3 5 

Manejo de pragas Produtos químicos (N°) Maneira natural, manual e orgânica (N°) 

--------------------------------- 6 2 

Técnicas de manejo do 

solo 

Curva de nível, plantio 

direto, adubação orgânica, 

rotação de cultura, 

adubação química. (6) 

Plantio direto, adubação química. (2) 

Há curso hídrico na 

propriedade 

Sim (N°) Não (N°) 

--------------------------------- 2 6 

Fonte: Damião Xavier, 2010. 

 

 

Considerações Finais 

A agricultura compreende um ramo da economia de extrema importância para 

vários outros ramos econômicos, consolidando-se numa das mais antigas atividades 

humanas, sendo o início da transformação do espaço natural em espaço geográfico, ou 

seja, o espaço produzido e reproduzido pela ação humana. A agricultura passou por 

diversas fases desde sua gênese até os dias atuais, porém esta atividade vem 

perdendo sua importância social de fixadora de população e produtora de alimentos 

para se tornar uma atividade extremamente mercadológica, que busca o lucro pelo 

lucro. 

As inovações tecnológicas surgidas com a Revolução Verde não foram 

assimiladas por todos os produtores e propriedades, tornando a agricultura uma 
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atividade excludente, principalmente para os pequenos proprietários que se viam 

cercados pelas monoculturas. 

No município de Assis Chateaubriand, a modernização da agricultura ocasionou 

a diminuição da população rural e o aumento da população urbana, além de ocasionar 

a migração da população para centros urbanos maiores em busca de melhores 

condições de vida. A monocultura exportadora reorganizou o espaço em decorrência 

da mecanização agrícola, somente a estrutura fundiária estabelecida pela colonizadora 

em pequenas e médias propriedades permaneceu (MELO, 2008).  

Nesta pesquisa foi possível realizar uma verificação das dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores que praticam a agricultura familiar no município de 

Assis Chateaubriand. Esta verificação aconteceu por meio de entrevistas, que, 

revelaram o perfil dos produtores e as características das propriedades. 

Buscou-se nesta pesquisa, assimilar meios de reconhecer as dificuldades 

enfrentadas pelos pequenos proprietários rurais no município de Assis Chateaubriand, 

bem como avaliar a agroecologia como forma de trazer ao campo novos 

conhecimentos e técnicas, principalmente para os pequenos produtores que praticam 

agricultura familiar. Desta forma, depois de analisadas as entrevistas propostas, 

podemos deduzir que, o cultivo agroecológico ainda não é de conhecimento dos 

entrevistados, mas mesmo que em menor grau, tentam fazer o máximo para 

manterem harmonia com o meio, e, um mínimo de sustentabilidade em sua atividade. 

Também se pôde notar que, os produtores têm a consciência de que nem sempre suas 

ações contemplam totalmente as práticas agrícolas preconizadas neste estudo como a 

rotação de culturas, adubação orgânica, utilização de curvas de nível, entre outros, 

mas há um esforço neste intuito. 

Ainda que predomine no município a pequena e média propriedade, a 

agricultura familiar está totalmente inserida no agronegócio, vinculada a empresas 

agrícolas e ao sistema financeiro. 

As práticas agrícolas ambientalmente adequadas são forçadas tanto pela 

reprodução do capital (venda de insumos ditos menos agressivos meio ambiente), 

como pela pressão da legislação e da mídia que criou e recriou valores que se 

proliferam nas ações dos agricultores nas propriedades. 
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No contexto avassalador da ordem empresarial capitalista a agricultura familiar 

mantém-se ganhando novos contornos, recriando-se e ordenando o espaço rural e as 

relações de trabalho e permanência no campo. 
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LA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO EN AMÉRICA LATINA: 
OPRESIÓN AL CAMPESINADO Y NEGACIÓN DEL DEBATE 

DE LA DEPENDENCIA47. 
A modernização do campo na América Latina: opressão ao campesinato e negação do 

debate da dependência 
 

Carmen Alice Cohene Mercado48 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumen 
En este ensayo se presentan algunas reflexiones teóricas, en especial el referente al enfoque 
de la dependencia  y la cuestión agraria en su “vertiente marxista” para contrastarla con la 
implementación y fracaso del modelo de la modernización para el campesinado en América 
Latina. 
Palabras-clave: Modernización del campo; Campesinado; América Latina. 

 
Resumo 
Neste ensaio se apresentam algumas reflexões teórica, em especial referentes ao enfoque da 
dependência e a questão agrária em sua “vertente marxista” para constrastar-la com a 
implementação e fracasso do modelo de modernização do campesinato na América Latina. 
Palavras-chave: Modernização do campo; Campesainto; América Latina. 

 

Introducción  

 La Teoría de la Modernización tuvo una gran influencia en las ciencias sociales 

de América Latina, así también su aplicación como modelo al campo del “desarrollo”; 

esto es,  [d = f( m)] desarrollo en función de la modernización; así como el “progreso” 

era sinónimo de “modernidad”. Con esta premisa de la teoría de modernización, se 

aplicaron en América Latina, y en especial al campo este modelo y las políticas de 

desarrollo para la agricultura de exportación, la extensión de la frontera agrícola y la 

revolución verde, iniciada en la década de 1950 hasta los años ‘70, pues era necesario 

“modernizar” la entonces mayoritaria sociedad rural- tradicional. (SCHULTZ, 1967; 

FOSTER, 1989). 
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La sociedad rural fue la apuesta en América Latina, pues en estos años la 

mayoría de los países eran primordialmente agrícolas, poblados con campesinos e 

indígenas “objetos directos” de esta modernización. (BRETÓN, 2000: 310) 

La modernización traía varias promesas, pero la más importante era que el 

crecimiento económico conseguido en los países del centro durante varios años, podía 

alcanzarse en la periferia en poco tiempo (KAY, 2007: 52). 

Los campesinos e indígenas pasarían, por la vía farmer (granjeros capitalistas de 

los países ricos, insertos en el mercado mundial con métodos de producción 

modernos) desde una agricultura tradicional de autoconsumo y con limitado desarrollo 

tecnológico a la lógica de mercado con gran especialización e inversión tecnológica; 

pero entonces, ¿porqué fracasó la modernización de los campesinos en América 

Latina?  

El modelo y políticas de la modernización rural en América Latina, fracasaron; 

repitiendo la pobreza y el “subdesarrollo” debido a que fueron propuestas desde el 

centro, de explotación a los campesinos e indígenas y no modificaron la estructura 

agraria desigual y las relaciones de dominación y dependencia. 

En este ensayo se presentan algunas reflexiones teóricas, en especial el 

referente al enfoque de la dependencia  y la cuestión agraria en su “vertiente 

marxista” para contrastarla con la implementación y fracaso del modelo de la 

modernización para el campesinado en América Latina. 

Me parece importante iniciar el trabajo, con una discusión clave planteada en 

las recientes ciencias sociales latinoamericanas de finales del siglo XIX y principios del 

XX. 

 

¿Quiénes somos los latinoamericanos? 

En el pensamiento de muchos científicos sociales latinoamericanos del siglo XIX 

, existió un primer cuestionamiento teórico: ¿quienes somos? Esta primera discusión 

dentro de las ciencias sociales de la región constituye una especificidad única en 

América Latina, no siempre recordada ni retomada en las propuestas para el destino 

de los jóvenes Estados y por consiguiente para los modelos y políticas de desarrollo 

que fueron implementados a lo largo y ancho del continente. 
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En el pensamiento social latinoamericanas, este ha sido el debate inicial. Arturo 

Andrés Roig (1981) decía que lo que hoy se entiende como América Latina es: un ente 

histórico- cultural que se encuentra sometido a un proceso cambiante de diversidad-

unificación en relación con una determinada realidad, y sumergida por la dominación 

exterior. 

 “América” integró el mundo colonial  y los primeros que la concibieron como 

unidad no fueron los colonizados sino los colonizadores. Según O´GORMAN, citado por 

ROIG, A. “América fue inventada por Europa  en medio de un proceso histórico de 

dominación sobre la base de horizontes de comprensión europeos, que correspondían a 

objetivos muy precisos de los sucesivos imperios mundiales, sus aristocracias y sus 

burguesías”. (op. cit:153). 

El pensador latinoamericano marxista José Martí, desde Cuba en su libro 

“Nuestra América” (1891) respondía a las preguntas fundacionales del pensamiento 

social en Latinoamérica ¿Cómo llegar a lo nuestro? ¿Cómo llegar al nosotros mismos 

como valiosos? Despertar del sueño aldeano, sumergirnos en la aldea es ignorar a los 

demás en cuanto alteridad. No hay más remedio, para conocernos a nosotros hay que 

re-conocer a los demás, el reconocimiento de la diversidad interna de cada pueblo. 

Para Martí, lo nuestro es el mundo conflictivo lleno de antagonismos: la ciudad 

contra el campo, el libro contra la lanza, las castas urbanas contra la nación rural, el 

indio mudo y el blanco locuaz y parlante, el campesino, la ciudad desdeñosa. 

Martí, parece ser, el primer pensador latinoamericano, que valoró las 

dimensiones positivas de la “tradición latinoamericana”, a la vez que repudió y críticó 

los elementos despóticos y autoritarios de la cultura política latinoamericana. 

(CANCINO, 2000). Años después el también marxista JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI [1993 

(1928)] de manera temprana para el marxismo latinoamericano, realizará  una 

propuesta de releer y valorar la tradición latinoamericana, en especial, las culturas 

indígenas como un presupuesto para pensar y elaborar un paradigma de revolución 

para América Latina. 
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La modernización de los campesinos en América Latina.  

América Latina estaba habitada por bárbaros, salvajes, primitivos, gauchos e 

indios, a quienes se debería europeizar (Juan Baustista Alberdi, Carlos Octavio Bunge y 

Domingo Faustino Sarmiento, citados por ROIG,  1981) 

Al final de la segunda guerra mundial, en la primera mitad del siglo XX, varios 

científicos sociales, desde economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos 

dedicaron sus trabajos para analizar las diferencias existentes entre países 

“desarrollados capitalistas” y los “no desarrollados”. Para KAY, 2007: 52 la sociología 

del desarrollo, tomó la teoría de la modernización para explicar estas diferencias que 

estaba dotada de un dualismo y etnocentrismo profundo. 

La Modernización del campo en América Latina, como otros modelos de 

desarrollo tuvo i) su vertiente académica, con la teoría de la modernización y,  ii) su 

vertiente técnica, con la construcción de represas, ampliación de la frontera agrícola, 

la revolución verde y la reforma agraria (KAY,  1998: 65; KAY,  2007:53; BRETÓN, 2009). 

 En su vertiente académica, la propuesta teórica que mejor detalla las “mieles 

de la modernidad y desarrollo” es tal vez, el de las Cinco etapas del crecimiento, 

propuesto por ROSTOW (1961: 26-34). Esta propuesta promete pasar de la “sociedad 

tradicional” a la sociedad moderna que va “más allá del consumo”. Del mismo modo el 

pensamiento de LEWIS (1965: 138) reconocía la necesidad de modernizar la 

agricultura, pues la modernización y el desarrollo se debían planificar, ejecutar y 

evaluar por expertos que conocen del tema, siguiendo los patrones de los países 

desarrollados, motivando la inversión extranjera, la industria y, el Estado para esto 

debía tener un rol protagonista (LEWIS, 1965, p. 142-143). 

Se encuentran también otros trabajos de los teóricos de la modernización en su 

versión más aplicada a lo rural como el economista Schultz, 1967; quien visualizaba a 

los campesinos a pesar de su cultura tradicional, como “potenciales económicos” del 

país, siempre que se modernizaran. De esto también estaba convencido el antropólogo 

George Foster, después de su investigación con los campesinos de México, pues afirmó 

que “Lewis tenía razón, la economía campesina es esencialmente improductiva” y 

debía de modernizarse. (FOSTER, 1989 [1962, p. 47-49]). 
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Quisiera resaltar aquí, algunas discusiones sobre “la modernización”, en 

especial cómo la vieron los pensadores sociales latinoamericanos, pues no siempre fue 

pensada y anhelada como sinónimo de “desarrollo”. 

El economista, sociólogo y filósofo italo-argentino, GINO GERMANI (1969) 

analizaba la modernización como un claro proceso hegemónico desde el centro hacia 

la periferia. La modernidad incluye el surgimiento de un nuevo complejo cultural, con 

cambio en el ritmo (velocidad) social: la sociedad industrial moderna (gran 

transformación) y su proceso de secularización, cambio de la estructura normativa 

dominante, especialización creciente de las instituciones e institucionalización 

creciente del cambio. 

La periferia es vista como retrasada, con dependencia al mercado internacional, 

deterioro de los términos del intercambio, dependencia económica interna respecto a 

la hegemonía económica y tecnológica extranjera, además de la dependencia científica 

y cultural (efectos materiales y psicológicos) con apariencia de soberanía nacional. 

Entonces, en la periferia la modernización está desfasada, es necesario que el 

desarrollo económico incluya el crecimiento autosostenido, el desarrollo político 

organice al Estado para mantener un mínimo de integración social y participación 

política, además de promover la modernización social que incluya la movilidad, 

urbanización, cambios estructurales de los grupos de integración y cambios 

comunicacionales. (GERMANI, OP. CIT.) 

El pensamiento de José Carlos Mariátegui  (1928) es tal vez la máxima 

expresión dentro del marxismo latinoamericano temprano, quien valora la tradición, 

las instituciones y el espíritu comunitario de los pueblos andinos. Resalto al escritor 

italiano Mario Missiroli citado por Arcos, (2007) quien decía: para Mariátegui la 

“revolución ya está contenida en la tradición. Fuera de la tradición no está sino la 

utopía”. Sin embargo, no se trata, en la perspectiva de Mariátegui de respetar y de 

venerar cualquier tradición; para él, se trata de realizar una selección “cuál tradición o 

cuales” deben incorporarse a un proyecto revolucionario, que conjugue la tradición y 

la modernidad. 
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Continuando, ahora con la vertiente técnica de la modernización, se 

encuentran las políticas de reforma agraria, expansión de la frontera agrícola, la 

revolución verde y construcción de represas. 

 

El negado debate marxista de la dependencia y la cuestión agraria en 
América Latina. 

A principios y mediados del siglo XX, en América Latina existió una interesante 

discusión teórica, desde el enfoque de la dependencia; específicamente en la corriente 

marxista o revolucionaria que nos traen luces sobre la cuestión agraria, pero que 

fueron ocultos en la región por la hegemonía de modelos y políticas de desarrollo 

capitalista. 

En estas propuestas se planteaban que la ruptura de la hegemonía del sistema 

capitalista sólo se resuelve con una ruptura drástica con las clases dominantes, para 

construir una sociedad socialista independiente del mercado capitalista mundial; es 

decir, la instalación de un sistema socialista. Estas propuestas, estaban inspiradas en 

una relectura de los trabajos de Marx, pero aplicados a América Latina. 

De manera adelantada en el pensamiento marxista latinoamericano 

encontramos los trabajos de José Carlos Mariátegui (1929), quien aplicó a América 

Latina sus análisis, aludiendo que las relaciones capitalistas y feudales del continente, 

eran parte de un único sistema económico y no dos economías separadas, esto se 

contrapone a lo que planteaba la teoría de la modernización, que asumía que las 

sociedades latinoamericanas eran duales, pues según este planteamiento había dos 

sociedades diferentes, como vimos más adelante, una sociedad arcaica, tradicional, 

agraria y estancada y otra sociedad moderna, urbanizada e industrializada, a la que se 

proponía imitar.   

La teoría de sociedad dual,  fue contradicha por Rodolfo Stavenhagen [1973 

(1965)]. Aunque hay grandes diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas o 

entre las poblaciones indígenas y no indígenas, Stavenhagen plantea que estas 

diferencias no justifican una “sociedad dual” sino los dos polos de una sola sociedad 

vinculada donde ambos lados son integrantes.  
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“Los ciclos económicos de la América colonial fueron determinados 
en gran parte por los ciclos económicos del mundo occidental (…) 
Estas relaciones siguen hoy en día (...) Las regiones subdesarrolladas 
hacen las veces de colonias internas y en vez de plantear la situación 
de los países de América Latina en términos de sociedad dual, 
convendría más plantearla en términos de Colonismo Interno”. 
[STAVENHAGEN, 1973 (1965: 15-17)]. 

 

Esta cita de Stavehaguen, trae consigo la tesis del colonialismo interno, que 

según Kay (2007: 59) fue inspirada en el seno de las teorías marxistas sobre el 

colonialismo y el imperialismo. Kay afirma que esta tesis es relevante para los países 

con un porcentaje elevado de población indígena, para explicar los mecanismos 

internos de dominación y explotación de los “descendientes europeos” incluyendo a 

los mestizos, sobre la población menos favorecida indígena o campesina, quienes se 

integran de esta manera subordinada al sistema al sistema nacional y mundial.  

Al igual que los “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana” de José 

Carlos Maríategui en 1928 y las “7 tesis equivocadas sobre América Latina” de Rodolfo 

Stavenhagen en 1965, el trabajo de Pablo González Cassanova en 1969 sobre la 

“Sociología de la Explotación”; planteaban dentro del marxismo latinoamericano, un 

acercamiento a la importancia del factor étnico, hasta ese momento muy relegado. 

Stavenhagen [1973 (1965)] aseguraba que en las colonias internas son 

justamente los mestizos quienes representan la clase dominante local y regional y son 

los que mantienen a los indígenas oprimidos. 

González Cassanova (1969) coincidiendo con Stavenhagen (OP CIT.) aseguraba 

que el colonialismo interno surge del movimiento de independencia en América Latina 

que genera nuevos actores y mantiene una misma estructura de dominación en la que 

se sustituye el dominio español por el criollo manteniendo las mismas características.   

Entonces, el colonialismo interno responde una estructura heterogénea y 

distinta, donde se dan relaciones de dominio y explotación entre grupos culturales, 

clases sociales, población social, cultural, política y económica bien diferenciada.  

González Cassanova (1969) aseguró que fueron los indígenas los desfavorecidos 

por este colonialismo interno; se dieron monopolios sobre sus comercios y créditos, las 

relaciones de intercambio desfavorables, el aislamiento de los centros de educación, 
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salud e información, salarios diferenciados, además de las discriminaciones sociales, 

lingüísticas, políticas y sindicales.  

Ruy Mauro Marini (1973) entendió que el marxismo no era una teoría 

económica, sino una “teoría de la explotación” y lo explicó en su trabajo la “Dialéctica 

de la dependencia”; donde analizó las consecuencias de economía capitalista 

exportadora y el concepto de la plusvalía de Marx, aplicado para América Latina.  

Para este autor América Latina aportó bienes salarios (por ejemplo trigo) de 

bajo precio que permitió (en parte) la transferencia de un sistema de explotación 

basado en la plusvalía absoluta a uno de plusvalía relativa (subsunción real del trabajo 

al capital). (MARINI, OP. CIT.: 106). 

Marini (1973) aunque no compartió el análisis sobre el colonialismo que André 

Gunder Frank (1966) realizó en su trabajo “El desarrollo del subdesarrollo”,  lo 

confrontó al asegurar que no es lo mismo el colonialismo que la dependencia, sin 

embargo reconoció el trabajo de Gunder Frank como “impecables son las conclusiones 

políticas que ella conduce” (MARINI, 1973: 100).  

El secreto del intercambio desigual para Marini (OP CIT: 111-123) se expresa en 

“Las naciones desfavorecidas por el intercambio desigual no buscan tanto corregir el 

desequilibrio entre los precios y el valor de sus mercancías exportadas (lo que 

implicaría un esfuerzo redoblado por aumentar la capacidad productiva del trabajo) 

sino más bien compensar la pérdida de ingresos generados por el comercio 

internacional, a través de una mayor explotación del trabajador”.  

Marini se propuso en demostrar como la división internacional del trabajo, 

benefició solamente a los países del centro imperialista. Afirmó que la subordinación 

económica se produjo en América Latina porque: “No es porque se cometieron abusos 

contra las naciones no industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles; es 

porque eran débiles que se abusó de ellas” (MARINI, 1973: 120). 

Otro propuesta de comprensión marxista es el trabajo de Agustín Cueva (1977) 

en su obra “El desarrollo del capitalismo en América Latina”. Para Cueva el periodo de 

las luchas de la independencia fue un proceso de “aguda lucha de clases en las que se 

hicieron presentes las clases populares, pero las fuerzas democráticas y populares, 
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progresistas fueron derrotadas y se consolidó una dirección reaccionaria del 

capitalismo en América. Latina, que ensamblaba bien con la fase imperialista”.  

Cueva (1977) explicó la tesis de la acumulación originaria. “La única 

modificación en la acumulación originaria es la introducción por la vía revolucionaria 

de desarrollo del capitalismo en el agro”.  Esto proponía la vía farmer por oposición a la 

vía junker y la destrucción de la gran propiedad terrateniente para la formación de una 

masa de campesinos libres que por acción del mercado se descompone y da paso al 

régimen capitalista en el sector agrario. Vimos que ésta no fue la vía dominante de 

formación del capitalismo en América Latina; la acumulación originaria en la región se 

dio en el contexto de la fase imperialista del capitalismo. 

Ernesto Laclau (1973) trajo al debate el tema de la existencia o no, de mano de 

obra libre en América Latina, como característica fundamental del modo de 

producción capitalista. Wallerstein [2004 (1972)] reflexionaba, que en Inglaterra si 

existió proletariado y por consiguiente capitalismo, pero en América Latina no. 

Este debate se trasladó en la Reunión de Oaxaca- México en  junio de 1973 

entre las posturas de Fernando Henrique Cardoso, de la vertiente estructuralista de la 

dependencia y Agustín Cuevas de la vertiente marxista. 

Uno de los temas de la polémica se centró en la paradoja del “capitalismo 

esclavista” de América Latina. El “sistema esclavista”; que todavía se tenía en América: 

de esclavos campesinos e indígenas en los yerbales de Paraguay y Argentina, 

huasipungos en las haciendas andinas de Ecuador y Perú, mineros en Bolivia y Chile  

favorecía la acumulación en el centro del sistema capitalista, pero era también un 

obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas en las colonias. (contradicción con la 

forma típica de explotación capitalista, extracción de plusvalía). 

“En todos este proceso de transición hacia el capitalismo, los esclavos los indios, 

los libertos, los campesinos, son el testimonio mudo de una historia para la cual no 

existen, sino como una especie de instrumento pasivo sobre el que operan las fuerzan 

trasformadoras de la historia” (BENÍTEZ, R. 1977) 

Esta reunión clave en Oaxaca, que fue tal vez la máxima expresión dentro de la 

teoría de la dependencia en su vertiente revolucionaria en América Latina. Agustín 

Cueva criticó a la ideología desarrollista (dimensión de dependencia de Fernando 
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Henrique Cardoso) como una perspectiva marcadamente economicista que no tomaba 

en cuenta las clases y luchas de clases. 

Para Cueva “en las contradicciones de luchas de clases se puede hallar la 

verdadera explicación de las continuas crisis políticas pasadas y presentes y donde 

pueden detectarse mejor las posibilidades de una transformación revolucionaria de 

nuestras sociedades”. 

Planteó ponderar mejor la relación interno y externo en el desarrollo, y que 

esto no puede ser analizado en términos exclusivamente nacionales, sino también 

como una lucha de clases (países imperialistas y países semicoloniales). 

Cueva no estaba de acuerdo de que en América Latina solo ha existido en todo 

tiempo y lugar un único modo de producción: el capitalista. Para él era necesario 

reconocer “la enorme heterogeneidad estructural de la mayor parte de nuestras 

formaciones sociales, con imbricación de varios modos de producción bajo la 

hegemonía del capitalismo”. Y superar la polémica sobre si América Latina es feudal o 

capitalista. 

Agustín Cueva afirmaba que “existe teorías marxistas como países o 

continentes haya y que la dialéctica recupera lo universal y lo particular, lo singular de 

cada situación, sin confundir jamás lo pertinente”. Estaba convencido que la sociología 

iba entrando en una etapa de madurez y llamaba a los científicos sociales a realizar sus 

análisis de las clases subordinadas y sus luchas, especialmente las clases sociales del 

agro. 

Lamentablemente estas propuestas, pensamiento y debate de este “campo en 

construcción” dentro de las ciencias sociales latinoamericanas se eclipsaron a 

mediados de los años 70, con la crisis de la propuesta socialista, trágicamente 

precipitada en el Cono Sur de América Latina, con el sangriento golpe militar en Chile 

al Gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973, que clausuró la “vía chilena al 

socialismo” y que abrió dramáticamente la era de los experimentos neo-liberales en la 

región.  
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Consideraciones finales 

Las teorías, modelos y políticas de “modernización” de otras realidades no 

pueden ser trasladados a América Latina, sin tomar en cuanta su especificidad y 

ocultando el pensamiento y los debates en “Nuestra América”. 

Los trabajos iniciales dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, muestran 

que la “modernidad” no siempre ha partido de una misma diversidad, ni esa diversidad 

se ha asumido desde una misma idea de unidad. No hay hechos sociales y económicos 

en bruto,  sin la mediación de las formas discursivas. 

Desde la recepción de los discursos de la modernidad a mediados del siglo XIX, 

muchos pensadores latinoamericanos fascinados por los paradigmas sociales, políticos 

y económicos de la modernidad de occidente han rechazado “lo tradicional”, salvo 

algunas excepciones como la propuesta de José Martí (1891), José Carlos Marátegui en 

1929, y el pensamiento de Gino Germani (1969) quien planteó claramente la 

propuesta hegemónica que traía la “modernización”. 

Los debates originados en el seno de las teorías de la dependencia en su 

vertiente marxista, dieron luces para un proceso social, político y económico pensado 

desde la realidad latinoamericana incluyendo sus profundas contradicciones internas, 

sus principales aportes fueron: i) el colonialismo interno, que asumía que en la 

periferia no se podía tener el mismo rol que la burguesía del centro y la única vía para 

el pueblo era la vía revolucionaria, ii) superar el debate del feudalismo o capitalismo 

en América Latina, pues se planteaba trabajar sobre las etapas de un único sistema 

mundo con sus metrópolis- periferia, campo –ciudad, centro - periferia y iii) el futuro 

del mundo rural latinoamericano por la vía campesina o la descampesinización del 

campo, polémica visualizada en la Reunión de Oaxaca- México, en 1973. 

Y para finalizar, quisiera resaltar que las teorías de la dependencia en su 

vertiente marxista pusieron en debate el paradigma de la modernización en América 

Latina, fue una importante visión histórica de las transformaciones en el continente y 

como éstas se insertaron en el sistema mundial, contribuyeron también a desmitificar 

que las lógicas de acumulación de los países del centro no pueden aplicarse en la 

periferia y de manera especial reivindicó el papel del conocimiento científico para el 

cambio social. 
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ASSENTAMENTOS DO MOVIMENTO DOS 
TRABALHADORES SEM TERRA - MST NO BRASIL: UMA 

IDENTIDADE 
Movement of settlements of workers without land - mst in Brazil: an identity 

 

Dherwerson dos Santos Silva49 
Mauro José Ferreira Cury50 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
A expansão das relações capitalistas no campo na expropriação dos meios de produção dos 
pequenos agricultores fez camponeses se deslocarem para as cidades. Neste contexto de 
expropriação, foram forjadas diversas lutas pelo MST, vinculadas aos movimentos sociais pela 
permanência ou retorno a terra, fazendo surgir, a partir do início da década de 1980, no Brasil, 
os primeiros assentamentos de reforma agrária. A conquista da terra de assentamento levou 
as famílias a declinarem atenção para a organização para produzir gêneros de 
subsistência/autoconsumo e comercial base familiar, cooperativas, grupos coletivos, etc. 
Neste entorno a construção da identidade camponesa nos assentamentos reúnem aspectos 
importantes: a luta pela terra, a família, o trabalho, a produção e as tradições culturais. Neste 
contexto tem-se por objetivo analisar a construção da identidade camponesa pautada pelo 
movimento dos sem terra, pois é através de lutas e conquistas do assentamento que o 
camponês tem construído sua identificação, também objetiva se destacar a diferenciação da 
agricultura camponesa e agricultura familiar de uma agricultura do capitalizada. A autonomia 
no campesinato e sua identificação como camponês é que tem feito com que os assentados 
ainda permaneçam no campo, de modo que sua autonomia é determinada sobre sua força de 
trabalho e produção. 
Palavras-chave: Campesinato. Identidade. Assentamentos. 
 

Abstract 
The expansion of capitalist relations in the field in the expropriation of the means of 
production of small farmers did farmers move to the cities. In this context of expropriation, 
they were forged various struggles MST, linked to social movements for stay or return to earth, 
giving rise, from the beginning of the 1980s, in Brazil, the first settlements of agrarian reform. 
The conquest of the settlement of land led families to decline attention to the organization to 
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produce genres subsistence / self-consumption and commercial family-based, cooperative, 
collective groups, etc. In this environment the construction of peasant identity in the 
settlements gather important aspects: the struggle for land, family, work, production and 
cultural traditions. In this context one has to analyze the construction of peasant identity 
guided by the landless movement, for it is through the struggles and achievements of the 
settlement that the peasant has built its identity, also aims to highlight the differentiation of 
peasant agriculture and family farming one capitalized agriculture. Autonomy in the peasantry 
and its identification as a peasant is that has caused the settlers still remain in the field, so that 
their autonomy is determined about his work and production strength. 
Key words: Peasantry. Identity. Settlements. 

 

Introdução 

O surgimento dos assentamentos de sem-terra é resultante das lutas nos 

movimentos sociais, principalmente, pela conquista da terra. A partir da terra 

conquistada os assentados procuram organizar a produção, sobretudo em base 

familiares, para garantir a sua existência camponesa. A organização da produção 

também se constitui numa luta muitas das quais são aprendidas no período do 

acampamento. 

As lutas camponesas não se iniciaram com a ação dos sem-terra, pois estão 

presentes no campo brasileiro desde um passado distante que remonta o século XIX, 

como foi o caso do movimento dos camponeses de Canudos, Contestado, etc. No 

século XX, destacaram-se as lutas das Ligas Camponesas, sobretudo no Nordeste, dos 

posseiros da Amazônia, pequenos agricultores subordinados no sul, dos sem-terra, 

esta espacializada em todo o Brasil, dentre outras. Este conjunto de lutas possui cada 

uma delas características específicas, o que destaca como as lutas no campo. 

Para entender o campesinato é importante o reconhecimento das 

características que envolvem a constituição histórica das lutas pela terra e a efetivação 

de assentamentos de reforma agrária, que possibilitaram alternativas de inclusão 

social as famílias, na medida em que conquistaram um lugar melhor para viver e neste 

caso a identidade camponesa se torna nosso objeto de estudo, que tem possibilitado 

entender a diferença da agricultura camponesa da agricultura do agronegócio. 

Neste contexto objetiva se entender a construção da identidade camponesa e 

qual o seu papel como ator social na construção dos assentamentos, assim como a 

diferenciação dos atores presentes no campo como é o caso do agricultor camponês, 

familiar e capitalizado. Sendo assim o artigo esta dividido em subtítulos da seguinte 
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forma: construção da identidade camponesa que visa entender como ocorre a 

identificação camponesa, reprodução do território camponês com a definição de 

território e qual seu papel enquanto reprodutor das relações sociais e identitárias e 

por ultimo a caracterização da agricultura camponesa e agricultura familiar 

demostrando a especificação de cada modo de se produzir. 

Segundo Farias (2002, p.12), o assentamento é o espaço-tempo de conflitos e 

reconstruções e nele as famílias vive uma nova fase, resgatando e reconstruindo 

formas de sociabilidade, em um movimento de permanência e reconstrução da 

experiência e do modo de vida. Trata-se do momento que deverá produzir e encontrar 

alternativas de permanência na terra em um novo espaço social conflituoso, onde as 

relações de poder são reforçadas diante da necessidade de legitimação de diversos 

projetos que orientam as ações e a vida cotidiana.  

Neste sentido, o assentamento se torna uma unidade territorial onde ocorre 

uma reorganização das relações sociais e identitária. Unidade social local de 

identidade e de pertencimento a partir da vivência de experiências comuns. Seu 

processo é bastante complexo e a atenção na construção de caminhos metodológicos 

e analíticos é fundamental para sua compreensão, ao qual tem justificado o se pensar 

sobre a construção dessa identidade camponesa pautada a partir dos assentamentos 

organizados pelo MST. 

A agricultura camponesa é uma forma de produção em que o núcleo de 

decisões, gerência, trabalho e renda é controlado pela família. Em geral, são 

produtores com baixo nível de escolaridade que diversificam as atividades para 

aproveitar as potencialidades da propriedade, potencializando a mão-de-obra 

disponível, e aumentar a renda. 

A trajetória de vida dos assentados é marcada por muitas lutas, iniciada, na 

maioria das vezes, no acampamento. Assim, faz-se necessária uma discussão sobre o 

tema para compreender o contexto de resistência na terra feita pelos camponeses 

assentados, pois as alternativas de produção camponesa criada no assentamento estão 

relacionadas às experiências de lutas. 

Na busca por melhores condições de vida nos assentamentos de reforma 

agrária, destaca-se a implantação das práticas de atividades que possam gerar renda as 
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famílias assentadas, que possibilitam autonomia, manutenção na terra e do modo de 

vida camponês. 

Os assentamentos de trabalhadores camponeses possuem caracteristicas que o 

difere de qualquer outra propriedade rural, sendo delineada pela trajetoria de vida e a 

forma pela qual é conquistada a propriedade que tem um valor sentimental pelo 

camponês, pois lhe confere a sobrevivência em meio ao sistema capitalista 

empreendido. 

 

Construção da identidade camponesa 

A identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um 

indivíduo ou de uma comunidade. A identidade é construída socialmente e desenha 

escolhas políticas de grupos humanos. 

De acordo com Chartier (1990) construção de identidade esta muitas vezes 

relacionada às relações de poder, de modo que no processo de diferenciação quem 

exerce o poder de representar também exerce o poder de definir a apropriação dos 

bens simbólicos e materiais. Há assim, muitas vezes, nas construções identitária lutas 

de representações, em que a construção de sentidos de identidades deve ser vista não 

apenas como forma de dominação, mas também de resistência. 

De acordo com Santos (1993, p.31) as identidades culturais “não são rígidas 

nem, muito menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de 

processos de identificação, escondem negociações de sentido, identidades são, pois, 

identificações em curso”, de modo que a identificação camponesa se torna uma 

cultura em desenvolvimento, ao passo que os camponeses carregam características 

dos seus antepassados e que são lembradas em festividades. 

Apesar destes deslocamentos, Hall (2006) afirma que dentre os aspectos que 

podem definir a identidade cultural de um povo está a cultura nacional, sendo que 

para o autor a nação não é somente sinônimo de território ou organização política, 

mas um sistema de representações e de padronizações culturais como a língua e o 

sistema educacional. A cultura nacional reúne características que apesar de não 

estarem literalmente impressas em nossos genes são pensadas pela cultura moderna 

como algo essencial, formado e transformado pela representação. 



 

 
232 

Ao constituir o assentamento, os camponeses sem- terra constroem uma nova 

concepção de espaço criando uma identidade de culturas; processos de organização, 

produção, novas relações com o mundo, entre as pessoas e com a própria luta.  

O assentamento surge como um movimento sociocultural que se 

institucionaliza na trajetória de constituição de sua própria identidade. As pessoas que 

hoje são assentadas, num primeiro momento, passaram por um processo de 

desterritorialização, perdem parte de sua identidade, enquanto pequenos 

proprietários, arrendatários ou trabalhadores empregados. Trazem consigo sua cultura 

anterior, passando agora pela construção de uma nova identidade, uma nova 

territorialidade a partir da organização do assentamento. 

A identidade de um lugar se dá a partir da construção de vivência. E esta, é 

construída por meio das relações sociais existentes, da cultura, e da oportunidade de 

ter seu trabalho. No caso dos assentamentos, a terra é o meio de produção primoroso, 

por que é dela que vem a dignidade humana. O lugar é onde temos vínculos que são as 

razões que nos fizeram morar ali. Os vínculos podem ser: os familiares, proximidade do 

trabalho, condições econômicas, entre outras (LOPES, 2005). 

A identidade camponesa é construída respeitando a historicidade, tradição e 

costumes desse ator social chamado camponês. Essa identidade pode ser percebida 

como a fonte de significado e experiência de um povo. No que diz respeito a atores 

sociais, entende-se por identidade o processo de construção de significados com base 

em um atributo cultural. Para um determinado indivíduo ou um ator coletivo, pode 

haver identidades múltiplas. (CASTELLS, 2002, p. 22).  

A identidade camponesa é constituída no interior do assentamento enquanto 

família e suas necessidades. Camponeses são como cuidadores da sua propriedade e a 

família tem papel fundamental no trabalho.  

O universo camponês feminino é tão importante quanto o masculino. A mulher 

conduz seus próprios espaços, e sua atividade é tão fundamental para a reprodução 

social da família quanto a do homem, ainda que menos visibilizada se comparada à 

dele no plano público e voltada mais para a reciprocidade que para o mercado 

(WOORTMANN, 1992).  



 

 
233 

O esforço para entender o mundo camponês deve ser no sentido de 

compreendê-lo em seus próprios termos. De acordo com Geertz (1975), deve-se ler 

seu mundo “por sobre seus ombros”, em busca de uma aproximação de sua 

perspectiva sobre a natureza e o trabalho, ainda que consciente de que é tão-somente 

uma aproximação; nunca todos os seus conhecimentos, toda a plenitude de seu saber 

e de sua sabedoria.  

Fabrini (2001, p.34) argumenta que “o camponês assentado possuí consciência 

construída no processo de seu trabalho e uma forma de conceber a produção no 

campo diferente daquela vivida pela agricultura capitalizada”, neste processo de 

construção de sua identidade o camponês esta pautado no seu modo de produzir uma 

policultura que muitas das vezes caracterizada pela subsistência de sua propriedade 

contrapondo a lógica mercadológica da agricultura capitalizada. 

A identidade camponesa ainda esta relacionada com a luta pela terra, que se 

destaca como local em disputa, compreender essa luta pela terra é espelhar como o 

espaço é vivido, o espaço se torna o território camponês sendo vital para produzir suas 

relações sociais e culturais, onde a identidade camponesa está em curso. 

A identidade camponesa é algo que se forma no transcorrer da luta, alguns 

adquirem essa identidade com maior velocidade, outros não, isto demonstra que as 

ações realizadas no interior do assentamento são de fundamental importância para a 

construção dessa nova identidade. 

Assim, os camponeses na busca de construir uma nova identidade, constroem 

um novo sentido para sua existência por meio de novos processos políticos e culturais 

de afirmação de valores mais significativos e solidários. 

 

Reprodução do território camponês 

De acordo com Souza (1995, p. 81) “territórios existem e são construídos e 

desconstruídos nas mais diversas escalas, da mais acanhada, territórios são 

construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, 

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

também podem ter uma existência periódica, cíclica”. 



 

 
234 

De acordo com Haesbaert o território da uma identificação ao sujeito que sobre 

ele esta inserido. 

O território deve ser visto na perspectiva não apenas de um domínio 
ou controle politicamente estruturado, mas também de uma 
apropriação que incorpora uma dimensão simbólica, identitária e, 
porque não dizer, dependendo do grupo ou classe social a que 
estivermos nos referindo, afetiva. (HAESBAERT 1997, p.41) 

 

Um dos meios pelo qual o camponês assentado reproduz suas relações de 

poder se destaca por produzirem seu próprio território, que se define como um espaço 

concreto com limites definidos, “em graus diversos, em momentos diferentes e lugares 

variados, somos todos atores sintagmáticos que produzem territórios” (RAFFESTIN, 

1993, p.152).  

Portanto, o território rural, manifesta-se a partir de um campo de luta que 

apresenta em sua paisagem assentamentos de reforma agrária, ou seja, 

assentamentos conquistados pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra). Então, o território rural, como campo de luta, vai a cada momento sofrendo 

confrontos e lutas. Os assentamentos do MST vão surgindo como experiências de 

desterritorialização de propriedades que por longa data impediram que outro modo 

de vida que um grupo pudesse existir.  

Durante esse processo, “o território se firma no espaço, mas não é o espaço, é 

uma produção a partir do espaço. No entanto, a produção, por causa de todas as 

relações que envolvem, se inscreve num campo de poder” (RAFFESTIN, 1993, p.144). 

Sendo assim, percebe-se que o território é composto por ação e poder que se 

manifestam por pessoas ou grupos, apresentando-se, durante o processo de produção 

e formação, de inúmeras formas. 

De acordo com RAFFESTIN (1993) todos nós criamos variadas relações de 

poderproduzimos nosso próprio território, de modo que com o camponês não se 

difere. 

Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, 
somos todos atores sintagmáticos que produzem "territórios". Essa 
produção de território se inscreve perfeitamente no campo do poder 
de nossa problemática relacional. Todos nos combinamos energia e 
informação que estruturamos com códigos em função de certos 
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objetivos. Todos nós elaboramos diversas relações de poder. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 9) 

 

O camponês reproduz seu próprio espaço e nesse espaço se reproduz suas 

relações de poder, assim como argumenta RAFFESTIN (1993);  

Não se trata pois do “espaço”, mas de um espaço construído pelo 
ator, que comunica suas intenções e a realidade material por 
intermédio de um sistema sêmico. Portanto o espaço representado 
não é mais o espaço, mas a imagem do espaço, ou melhor, o espaço 
visto e/ou vivido. É em suma, o espaço que se tornou o território de 
um ator, desde que tomado numa relação social de comunicação. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 5) 

 

Um dos meios pelo qual os camponeses reproduzem suas relações de poder se 

destaca com a produção de projetos, de modo diferenciados sendo gestados, que se 

chocam e se misturam: do MST, do Estado e das famílias, essas apresentam um 

projeto alicerçado em uma variedade de relações e experiência construídas pelos 

sujeitos ao longo de suas vidas, quase sempre, resultante da longa busca por dias 

melhores. 

Fabrini (2001, p. 24) argumenta que “nos assentamentos de reforma agrária 

ocorre a possibilidade de se colocar em prática uma nova proposta de produção no 

campo, de um novo homem, ou seja, a proposta de uma nova sociedade”, neste 

contexto o assentamento surge como uma nova forma de ressocialização do 

camponês, retirada desse individuo que outrora vive as margens da sociedade, que 

tem sua retomada da sua identidade camponesa a ocupar o campo, um “novo 

território a um novo homem”. 

Fabrini (2001 p. 26) ainda destaca que os assentamentos de sem-terra não são 

apenas lugares dedicados à produção agrícola e pecuária, mas também o lugar do 

debate político sobre a conquista da terra e a continuidade articulada das lutas. Os 

assentamentos rurais permitem que as famílias alimentem esperanças de que 

construirão um novo tempo, mas não longe de conflitos e de dificuldades, que em 

certos momentos, fogem ao controle do projeto familiar que vai sendo gestado e 

modificado constantemente. Por isso, as relações sociais nos assentamentos não 

podem ser compreendidas com linearidade. 

O acesso à terra expressa ao camponês a condição de produtor, de modo que 
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as lutas são traduzidas em outro contexto que se destaca por melhorias na 

infraestrutura da propriedade, assistência técnica, politicas agrícolas entre outras. A 

partir da conquista de sua propriedade os assentados tem se preocupado em colocar 

em práticas variadas formas de organização de sua produção. 

A apropriação da terra no modo de produção camponês pautado no processo 

do trabalho é diferente do modo de produção capitalizado, ao passo que o camponês 

ao utilizar a terra retira dela a sua renda, no contexto capitalizado essa apropriação se 

desenvolve com a exploração da força de trabalho e da terra, onde é retirado o capital. 

Sendo assim da mesma forma que o capital cria condições para apropriar se e explorar 

o trabalho assim o faz com a terra. 

A conquista da terra possibilita a construção de uma nova história de vida para 

os camponeses. A conquista da terra representa a garantia do alimento para a 

sobrevivência da família e garantia de abrigo. Portanto, mesmo não dispondo de uma 

vida confortável, estável economicamente, os camponeses veem no assentamento 

uma situação bem melhor onde podem produzir alimentos que garante sua 

sobrevivência. 

 

Caracterização da agricultura camponesa e agricultura familiar 

 Apontar algumas características da produção camponesa é essencial para 

construir essa identidade camponesa. Neste contexto a agricultura brasileira pode ser 

subdividida de acordo com as características socioeconômicas e tecnológicas. Ao longo 

do tempo tem-se distinguido a agricultura camponesa de agricultura comercial ou 

empresarial. Há também diferença conceitual de agricultura camponesa de agricultura 

familiar. 

Carmo (1999), abordando o perfil da agricultura brasileira, se refere à 

agricultura familiar como forma de organização produtiva em que os critérios 

adotados para orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se subordinam 

unicamente pelo ângulo da produção e rentabilidade econômica. Segundo o autor 

deve se levar em consideração também as necessidades e objetivos da família. 

Contrariando o modelo patronal, no qual há completa separação entre gestão e 

trabalho, no modelo familiar, estes fatores estão intimamente relacionados. 
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Guanziroli e Cardim (2000) definem como agricultores familiares aqueles que 

atendem às seguintes condições: direção dos trabalhos no estabelecimento exercida 

pela família; mão-de-obra familiar superior ao trabalho contratado, área da 

propriedade dentro de um limite estabelecido para cada região do país (no caso da 

região sudeste do Brasil, a área máxima por estabelecimento familiar é de 384 ha). 

Assim, a maioria das definições de agricultura familiar baseia-se na mão-de-

obra utilizada, no tamanho da propriedade, na direção dos trabalhos e na renda 

gerada pela atividade agrícola. Em todas há um ponto em comum: ao mesmo tempo 

em que é proprietária dos meios de produção, a família assume o trabalho no 

estabelecimento. 

Fernandes (2001) argumenta que o produtor familiar que utiliza os recursos 

técnicos e está altamente integrado ao mercado não se determina um camponês, mas 

sim um agricultor familiar. Desse modo, pode-se afirmar que a agricultura camponesa 

é familiar, mas nem toda a agricultura familiar é camponesa. 

Abramovay (1992) discute que a agricultura familiar está altamente integrada 

ao mercado, sendo capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de responder 

às políticas governamentais. 

Por sua vez, a agricultura camponesa possui especificidades que a difere desta 

forma de agricultura familiar. A economia dos camponeses se caracteriza por formas 

de ocupação autônoma (ou seja, trabalho familiar), pelo controle dos próprios meios 

de produção e pela economia de autoconsumo. 

O camponês é o sujeito que utiliza a terra como meio de sobrevivência, 

plantando e colhendo o que necessita para a sua mesa e para comercializar. Este 

homem e mulher do campo são conhecedores da natureza, dos astros e dos 

elementos que está ao seu redor, sabe a direção do vento, da chuva, seu 

conhecimento já existia antes mesmo da ciência. 

O camponês se difere do indivíduo assalariado puro do campo, que trabalha 

constantemente sob as ordens de um proprietário capitalista. O camponês está ligado 

à terra como se estivesse ligado por um cordão umbilical. 
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Podemos caracterizar o camponês de diferentes maneiras. Segundo Moura 

(1986), o camponês pode ser definido como o cultivador de pequenas extensões de 

terra, a qual tem domínio e controle da família. 

Moura (1986) ainda utiliza outra definição de camponês como cultivador que 

trabalha a terra, diferentemente de quem apenas gerencia a propriedade rural. 

Entendidos de cultivadores, pois de acordo com seu trabalho e de sua família, se 

dedicam a plantar e destinar os excedentes da sua produção aos que não trabalham a 

terra. 

Tavares dos Santos (1978) argumenta sobre a força de trabalho familiar e a 

posse da propriedade da terra que são elementos fundamentais para entender este 

sujeito camponês. 

Há o caso dos camponeses não proprietários, conhecidos como parceiros, 

posseiros, arrendatários, etc. A parceria surge da ausência de força de trabalho ou 

terra, já que o arrendatário não tem a posse da terra. Dessa forma, o camponês 

escolhe um parceiro para dividir os custos e os ganhos da produção. 

O camponês arrendatário utiliza a terra como se fosse sua, porém não sendo 

proprietário. A utilização da terra é mediante o pagamento de aluguel, a renda da 

terra pode ser paga na forma de renda de trabalho, em produto ou em dinheiro. 

Os camponeses posseiros não pagam pela utilização da terra. Estes têm 

avançado sobre as terras desocupadas, sendo uma forma de garantir a sua 

sobrevivência através de sua produção. O camponês posseiro se diferencia dos outros 

camponeses por não precisar pagar a renda da terra, porém este camponês não está 

livre de ser pressionado pelo capital, fazendeiros ou Estado. 

A condição de proprietário e da posse da terra representa para o camponês a 

sua liberdade e autonomia sobre o seu trabalho e produto. Desta forma, a propriedade 

da terra é importante para a existência camponesa, como também a garantia de 

trabalho e subsistência da família. 

Para o camponês, a propriedade e os instrumentos de trabalho é fundamental 

no desenvolvimento de sua forma de trabalho, que se difere da propriedade capitalista 

atribuída a exploração do trabalhador. A propriedade capitalista tem por função 

assegurar ao capital o direito de explorar o trabalho. 
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A subordinação do camponês ao capital está desta forma pela sujeição de sua 

força de trabalho segundo Tavares dos Santos (1978). Por sua vez, Martins (1981) 

interpreta que ocorre a subordinação da renda da terra e não do trabalho ao capital. 

Em se tratando do camponês, não ocorre separação do trabalhador dos seus meios de 

produção e nem sujeição do trabalho ao capital. O que está sujeita é a renda da terra. 

Para Martins (1981) a expansão capitalista de produção não ocorre de forma 

igualitária em todos os setores da agricultura, pois depende da forma com que o 

capital se apropria da terra, podendo a renda ser mais elevada. 

A subordinação do camponês ao capital se difere a do operário. O camponês, 

mesmo submetido a mecanismos de exploração por parte do capital, é explorado 

diferentemente do operário. O camponês não sofre uma exploração perceptível na 

utilização da sua força de trabalho. A exploração se torna evidente na circulação dos 

produtos do trabalho exercido. 

Para Tavares dos Santos (1978), tanto o camponês quanto o operário é uma 

pessoa livre, embora o trabalho do operário seja dependente. O camponês enquanto 

dono da terra não se torna totalmente livre, mas também não está totalmente 

submisso ao seu trabalho. A subordinação camponesa ao capital se diferencia do 

operário porque o que o camponês não vende é a sua força de trabalho, como o 

operário, mas sim o fruto do seu trabalho e repassa a renda da terra ao capital. 

A subordinação camponesa ao capital não é pela força de trabalho que é 

vendida como mercadoria aos capitalistas. O trabalho não aparece como algo a ser 

comercializado. O camponês ainda em si possui conhecimento e os instrumentos de 

produção, sendo o mais importante a terra, e desta forma assegura o caráter 

parcialmente independente de seu trabalho. 

Em se tratando do desaparecimento do campesinato, Teodor Shanin (1966, 

apud Moura, 1986) afirma que “se os camponeses continuam existindo nos dias de 

hoje é provável que continuem a existir por muito mais tempo”. Shanin (1966) faz essa 

afirmativa pelo fato do sistema capitalista dominante determinar a organização do 

trabalho e da apropriação da terra, embora não tenha extinguido o camponês. 

A existência camponesa tem se tornado mais expressiva que a sua extinção. 

Moura (1986) ainda argumenta que é correto afirmar que há recriação, reformulação e 
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até diversificação do campesinato. Neste sentido, o que ocorreu não é o 

desaparecimento do campesinato, mas sim uma adaptação. Este indivíduo que se 

transformou e foi transformado não perdeu sua identificação. 

Moura (1986) define, diferentemente dos demais meios de produção, a terra 

não é reprodutível, porque o camponês ainda permanece sobre ela sem ser extinto 

pelo capitalismo. A resposta está na resistência camponesa e do próprio capitalismo 

que não o extingue. O capitalismo depende do campesinato, pois dele extrai a renda 

da terra. 

As contribuições de Chayanov para o estudo da questão agrária são 

indispensáveis devido a sua originalidade. O autor expõe que cada família, conforme 

sua idade, constitui em suas diferentes fases um aparato de trabalho completamente 

distinto de acordo com a sua força de trabalho, a intensidade da demanda de suas 

necessidades, a relação consumo-trabalho e a possibilidade de ampliar os princípios da 

cooperação complexa. Ao estudar a unidade econômica campesina Chayanov quer 

averiguar a força de trabalho camponesa como atividade econômica da família no 

campo e não a produção deste campo. 

Segundo Santos (1975) o camponês esta inserido em uma classe social definida 

pela forma de produção simples de mercadorias, forma de produção pela qual é 

produtor direto, e ao mesmo tempo, possuidor da propriedade dos meios de 

produção, sendo proprietário da terra, do capital e também o trabalhador. 

Neste contexto é possível compreender que o camponês é o sujeito que possui 

suas especificidades, que difere diretamente do agricultor familiar e do assalariado do 

campo. Confirmando o que Molina Filho (1973) argumenta que a unidade camponesa 

é operacionada pelo trabalho familiar e que proporciona a subsistência da família. 

Nesta produção existe um pequeno excedente ao qual é comercializado no mercado 

que proporciona à família os meios para atender suas necessidades básicas. 

A unidade produtiva camponesa não pode ser confundida com a empresa 

familiar, pois suas bases são bastante diferentes em termos de nível dos fatores de 

produção, das relações de produção, do volume de produção destinado ao mercado e 

da própria condição socioeconômica dos responsáveis e suas famílias. 
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O camponês tem a necessidade de converter parte da sua produção em 

tecidos, açúcar, ferramentas, medicamentos entre outros, tratando a produção como 

valor de troca, quanto ao valor de uso, dependendo das necessidades. 

Segundo Carvalho (1978) o resumo da agricultura camponesa no Brasil esta 

destacada pela pequena participação no mercado, pela policultura, tecnologia simples, 

mão-de-obra geralmente familiar, pequena área total da unidade, pequena área 

explorada, pequena utilização de capital, sendo que o responsável reside na área ou 

próximo à unidade produtiva. 

Neste entorno o camponês tem sua autonomia sobre sua propriedade, da força 

de trabalho e de sua produção, a policultura tem garantido a sua subsistência no 

campo, sendo necessário comprar apenas o pouco da qual não se produz na roça. 

 

 Considerações finais 

Parte da força produtiva nos assentamentos no Brasil é destacada pela unidade 

familiar, que busca desenvolver sua econômica na agricultura camponesa. Para 

entender esse desenvolvimento econômico da agricultura camponesa é importante o 

conhecimento das peculiaridades que envolvem cada região do país, relacionadas às 

diversidades de cultivo, a cultura dos assentados e recursos na propriedade, como a 

mão-de-obra, recursos hídricos e financiamentos obtidos. 

A identificação camponesa está intimamente relacionada à construção deste 

espaço designado assentamento, pois é a partir das lutas e a conquista pelo 

assentamento que os camponeses constroem suas identidades somadas com as 

experiências acumuladas nos últimos anos, principalmente através das diferentes 

formas de organização e mobilização consolidou e conquistou novas terras e espaço 

econômico. 

O assentamento vai sendo idealizado a partir da sua apropriação, conquista da 

terra propriamente dita e é a partir de então que é construída a identidade 

camponesa, das lutas e seus atuantes. Neste contexto conflituoso pela posse da terra 

o território é onde emergem as diferentes lutas pela identidade. 

A identidade é algo que se constrói através de um processo continuado de 

formação sempre em busca de sua perfeição. A identidade camponesa em solo 
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brasileiro esta sendo arquitetada passo a passo junto com a história da formação do 

território brasileiro. 
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ESTADO E LUTA DE CLASSES: A LUTA DO MST POR 
REFORMA AGRÁRIA NO CAMPO DA POLÍTICA SOCIAL 

State and class struggle: the struggle of MST for Agrarian Reform in the field of social 
politics 

 

Alessandro Santos Mariano51 
Dayane Santos Silva Dalmaz52 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária  

Resumo 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa em andamento, que teve início a partir das 
leituras e discussões realizadas na disciplina de Políticas Públicas para a Educação do Campo, 
no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da Universidade Estadual do Centro-
Oeste, UNICENTRO. O objetivo deste artigo é compreender a natureza do Estado capitalista, a 
especificidade do Estado brasileiro e a luta do MST por reforma agrária no contexto atual. Em 
termos de procedimentos teórico-metodológicos, optamos pelo método do materialismo 
histórico dialético, a fim de explicitar as contradições presentes no Estado brasileiro, bem 
como, estabelecer algumas mediações entre o particular (o Estado brasileiro) e o universal 
(capitalismo mundial) e suas múltiplas determinações. Os autores que deram base para a 
sustentação teórica foram: Gramsci, Marx, Fernandes, Ianni, Oliveira, Coutinho, entre outros  
Palavras-chave: Estado; Luta de Classes; Reforma Agrária. 
 
Abstract 
The present study it is an ongoing study, which began from the readings and discussions in the 
discipline of Public Policies for Rural Education in the Post-Graduate Education, PPGE State 
University Midwest , UNICENTRO. The objective of this paper is to understand the nature of 
the capitalist state, the specificity of the Brazilian state and the MST struggle for agrarian 
reform in the current context. In terms of theoretical and methodological procedures, we 
opted for the dialectical historical materialism method in order to explain the contradictions 
present in the Brazilian State and establish some mediations between the particular (the 
Brazilian State) and universal (global capitalism) and its multiple determinations. Authors who 
gave basis for theoretical support were: Gramsci, Marx, Fernandes, Ianni, Oliveira, Coutinho 
and others 
Key words: State; Class struggle; Agrarian Reform. 
 

Introdução 

Na compreensão de Marx, o Estado capitalista é resultante da divisão da 

sociedade em classes e não é um poder neutro acima dos interesses das classes, 
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enquanto que para Gramsci, o Estado é a própria sociedade organizada de forma 

soberana. A sociedade é assim vista como uma organização constituída de instituições 

complexas, públicas e privadas, articuladas entre si, cujo papel histórico varia através 

das lutas e relações de grupos específicos e poderes, que se articulam pela busca da 

garantia da hegemonia dos seus interesses.  

O Estado brasileiro se constitui caracterizado pelo predomínio histórico, social 

e econômico do sistema latifundiário, submetido aos interesses e necessidades da 

grande produção, geralmente voltada para o mercado externo.  

As contradições sociais existentes na zona rural brasileira deu origem ao MST, 

uma organização dos trabalhadores sem terra, que objetiva a transformação da 

sociedade, e tem a reforma agrária como bandeira principal de luta e como forma de 

resposta a essa luta, o Estado tem configurado políticas sociais de redistribuição de 

terras, formando assentamentos situados em pequenas propriedades privadas. 

É neste contexto que se insere o presente estudo, pois visa compreender a 

natureza do Estado capitalista, a especificidade do Estado brasileiro e a luta do MST 

por reforma agrária no contexto atual.  

Inicialmente, apresentaremos o conceito de Estado e sua natureza de classe, 

para compreender como se constituí o Estado burguês, bem como as suas 

contradições. Na seção seguinte, abordaremos o Estado brasileiro e a questão agrária, 

historicamente marcado pela articulação entre o moderno e o arcaico. E finalmente, 

na última seção, faremos uma discussão sobre o MST e a luta por reforma agrária no 

campo da política social, apontando alguns limites, avanços e contradições na luta do 

MST por reforma agrária. 

 

Estado e sua natureza de classe  

O Estado não se resume aos governos, poderes executivos, legislativo e 

judiciário. Faz parte dele todas as esferas políticas, burocrático-administrativas, órgãos 

repressivos (forças armadas e polícias) e a esfera financeira pública. 

Há duas grandes interpretações sobre a natureza do Estado. De um lado, os 

liberais, que amparados pelos princípios republicanos, derrotaram violentamente, com 

guerras e revoluções burguesas, a sociedade feudal. Fundaram a sociedade burguesa, 
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um avanço significativo para a humanidade em relação à sociedade deixada para trás. 

Para estes, o Estado é um ente neutro, imparcial, está acima das disputas e conflitos 

de classes. Tem como função mediar esses conflitos, assegurando a estabilidade social 

e garantindo a manutenção e reprodução da sociedade burguesa. 

É notório que a concepção liberal sobre Estado prevalece no senso comum, a 

compreensão de que o Estado é a representação dos interesses gerais da sociedade, 

compreensão essa, que podemos relacionar com as interpretações de Hegel, segundo 

Coutinho (1996) Hegel distingue a  sociedade civil e Estado da seguinte forma: 

enquanto o mundo da “sociedade Civil” ( a esfera das relações, econômicas) seria o 

reino dos indivíduos atomizados e particularistas, o Estado consistiria na esfera da 

universalização. 

Do outro lado, há a elaboração marxista sobre a natureza do Estado. Neste 

caso, o Estado é compreendido como consequência de uma sociedade dividida em 

classes, com interesses e objetivos completamente antagônicos e irreconciliáveis entre 

os que detêm os meios de produção, e os que sobrevivem apenas com sua força de 

trabalho. 

Criticando a concepção de Estado em Hegel que é uma visão alienada da esfera 

política, Marx mostra que o Estado tem uma gênese nas relações sociais concretas, e 

não pode assim ser compreendido como uma entidade em si. 

Se o homem que vive no mundo real da “sociedade civil” (o 
bougeois) conhece apenas interesses privados e particularistas, 
então a noção do Estado enquanto representante do interesse geral, 
afirmada por Hegel, não passa de uma aparência a ocultar a 
dominação de uma casta burocrática que defende apenas, como 
todas as outras “corporações” da sociedade civil, os seus próprios 
interesses particulares. (MARX, apud COUTINHO,1996, p.18) 

 

Portanto, exatamente por ser resultante da sociedade dividida em classes, o 

estado jamais será neutro ou imparcial. Ele sempre estará a serviço dos interesses e 

objetivos da classe dominante. Na sociedade capitalista, estará voltado aos interesses 

da burguesia, enquanto numa sociedade socialista, estaria voltado aos interesses do 

proletariado. 

De Acordo com Coutinho (1996, p. 19): 
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A compreensão marxista do Estado critica a visão apenas com a 
encarnação formal e alienada do suposto interesse universal 
passando a ser visto como um organismo que exerce uma função 
precisa: garantindo a propriedade privada, o Estado assegura 
reproduz a divisão da sociedade em classes. (ou seja, conserva  a 
“sociedade Civil”) e, desse modo, garante a dominação dos 
proprietários dos meios de produção sobre os não proprietários, 
sobre os trabalhadores diretos. O estado, assim, é um Estado de 
Classe não é a encarnação da razão universal, mas sim uma entidade 
particular que, em nome de um suposto interesse geral, defende os 
interesses comuns de uma classe particular.  

 

Para cumprir com eficácia a função de ser um instrumento de dominação da 

classe dominante, assegurar a estabilidade social e a manutenção e reprodução da 

sociedade burguesa, o Estado precisa aparecer perante a sociedade como neutro, 

imparcial e acima dos conflitos de classes. Precisa escamotear sua natureza de classe. 

Caso contrário, a ordem só seria mantida com o aparato repressivo, para que uma 

pequena minoria da população (burguesia) consiga explorar a maioria (classes 

subalternas). 

De acordo com Rizzotto (2000), o aparato repressivo do Estado é elemento 

coercitivo e a última medida do Estado burguês para assegurar a sociedade burguesa, 

que no extremo, se transformam em golpes de Estados e ditaduras. Não existindo esse 

perigo, haverá um esforço para formar um consenso entre as diferentes classes 

sociais. As ideias (ideologia) da classe dominante serão adotadas pelas próprias classes 

subalternas, como sendo suas. 

Gramsci avança na compreensão do Estado e expõem a necessidade de (re) 

compreensão do Estado moderno. Nesse sentido, esse Estado seria composto por uma 

sociedade civil e uma sociedade política, que compõem a superestrutura e uma 

sociedade econômica, que representa a estrutura. Essas três esferas, dialeticamente 

articuladas, comporiam a totalidade social. A sociedade civil se enquadraria entre o 

Estado e a sociedade econômica. 

Nessa articulação “o Estado é o instrumento para adequar a sociedade civil à 

estrutura econômica”. Ao consideramos a noção delineada por Gramsci (2000, p.244), 

temos que “na noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos à 

noção de sociedade civil (no sentido, seria possível dizer, de que Estado = sociedade 
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política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção)”. Essa noção 

ampliada de Estado em Gramsci caracteriza um movimento dialético de 

continuidade/ruptura ou conservação/superação da teoria marxiana clássica, ao 

incorporar novos e necessários elementos à dimensão da sociedade civil, a partir da 

descoberta dos aparelhos privados de hegemonia (COUTINHO, 2006). 

Todavia, ainda que essas duas esferas cumpram essa determinação essencial, 

segundo Coutinho (2006) elas se diferenciam em razão da função que cumprem na 

organização da vida social e da materialidade sócio institucional que ocupa. No 

primeiro caso (função que cumprem), a diferença reside pelo fato de a sociedade 

política exercer sua atribuição por meio do exercício da ditadura, uma dominação 

mediante coerção. De outro modo, a forma como a sociedade civil conduz suas ações 

vão na necessidade de construção de espaço de hegemonia, através da direção política 

e do consenso. 

Como observa Coutinho (2006, p. 36), a outra diferença reside em sua 

“materialidade social (institucional)”, uma vez que no caso da sociedade política sua 

materialidade situa-se nos “aparelhos repressivos do Estado” (controlados pelas 

burocracias executiva e policial-militar), enquanto que na sociedade civil sua 

materialidade ocupa “os aparelhos privados de hegemonia”, ou seja, organismos de 

construção de ideologias, e que possuem uma relativa autonomia frente à dimensão 

meramente política. Frisa-se aqui que se trata de uma relativa e não uma integral 

autonomia. Segundo Coutinho essa independência material imprime uma “legalidade 

própria, e que funciona como mediação necessária entre a estrutura econômica (que 

Gramsci chama muitas vezes de ‘sociedade econômica’) e o Estado - Coerção (ou 

“sociedade política”) (COUTINHO, 2006, p.37). 

 

O Estado Brasileiro e a questão agrária 

O Estado no contexto brasileiro se constitui desde a especificidade histórica, 

imbuídos dos interesses da classe dominante brasileira, submetida a classe dominante 

internacional. O Estado é fundamentalmente, uma organização a serviço da classe 

dominante e na atualidade uma possível compreensão do estado pode ser resumido 

na visão de Fiori (1988, p.100) apud in Rizzotto (2000, p.35) compreende o Estado 
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como momento do “capital geral”, e a valorização a um só tempo como processo 

econômico e político. De onde inevitavelmente, as leis do capital e sua valorização só 

adquirem e readquirem universalmente status nos vários processos histórico 

concretos, onde as lutas sociais e políticas, mediadas pelo Estado as viabilizam. Estado 

e economia são formas da “relação capitalistas” e, portanto, devem ser analisadas e 

pensadas em conjunto, na perspectiva da necessidade, dos limites e da forma que é 

assumida pela ação estatal nos vários momentos e contextos do desenvolvimento 

capitalista. 

 Analisando a especificidade do Estado brasileiro, Fernandes (1975) contata que 

a “Revolução Burguesa” no Brasil, ocorreu diferente da Europa em que a burguesia fez 

rupturas com a estrutura societária. No Brasil ela é caracterizada por um conjunto de 

mudanças econômicas, políticas e psicoculturais que implantaram no Brasil a ordem 

capitalista. Essa revolução foi lenta, gradual, caracterizada pela acomodação e 

marcada por quatro processos ocorridos durante o século XIX. Os processos político, 

econômico, sociocultural e socioeconômico. 

O primeiro processo é caracterizado pela abertura dos portos (1808) e pela 

Independência (1822). O processo econômico é marcado pelas transformações nas 

relações entre o capital internacional e a economia doméstica decorrentes das 

mudanças ocorridas no processo político. O processo sociocultural caracteriza-se pelo 

surgimento de novos agentes humanos, o fazendeiro do café e o imigrante, elementos 

fundamentais às grandes transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas no 

país. E, por último, o processo socioeconômico, iniciado com a abolição da escravatura 

(1888) e a expansão da ordem social competitiva, após a abolição e a proclamação da 

República (1889). 

A constituição do Estado nacional se deu internamente, por um longo, lento e 

gradual processo de acomodação e transformações econômicas, políticas e sociais, o 

Estado foi se constituindo por etapa e se consolida em 1930, sua origem está na 

oligarquia agrária constituindo o Estado, tendo por base a concentração da terra, 

regime servil escravagista e o coronelismo. De acordo com Fernandes (1975, p. 241): 

 Cumpre não esquecer que o grosso modo da burguesia vinha de e 
vivia em um estreito mundo provinciano, em sua essência rural - 
qualquer que fosse sua localização e o tipo de atividade econômica, 
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e, quer vivesse na cidade ou no campo, sofrera larga socialização e 
forte atração pela oligarquia (como e enquanto tal), ou seja, antes de 
fundir-se e perder-se principalmente no setor comercial e financeiro 
da burguesia.  

 

Para o autor a burguesia brasileira emergiu da oligarquia agrária e carrega 

consigo o atraso, valores conservadores, mantendo uma estrutura econômica e social 

que combina o moderno com arcaico, ou seja, nas várias etapas não ocorreram 

mudanças substanciais na sociedade brasileira, isto é, apesar da revolução, ela tem um 

elemento de acomodação ou um aspecto conservador, como por exemplo, a 

independência representa a autonomia política e, no entanto, mantém a escravidão. A 

ordem patrimonialista e o comportamento estamental continuam vigentes no Brasil 

até o momento. Apesar das transformações políticas, econômicas e sociais recentes, a 

subordinação se mantém, seja no âmbito nacional ou internacional. 

Segundo Fernandes (1975), a constituição do Estado no Brasil que articula o 

moderno e arcaico, se deu em função de que a revolução burguesa no Brasil se 

caracterizou pela ausência de rupturas radicais e falta de uma opção clara por um 

dado futuro. Um Estado liberal e ao mesmo tempo conservador. Apesar da existência 

de uma categoria de homens “que atuaram na mesma direção”, com consciência 

social, capacidade de ação e de inconformismo com o status quo, elementos 

indispensáveis para que ocorresse a revolução, segundo o autor essa categoria agiu no 

sentido de manter ou de inserir-se no estamento burocrático e de preservar a herança 

patrimonialista. Assim, o Estado nasce na vida econômica do país como um 

instrumento de dominação política dos estamentos senhoriais. 

O Estado brasileiro optou em conservar a estrutura fundiária e não realizar uma 

reforma agrária.  A estrutura da propriedade da terra ao longo dos anos atravessou 

diversas fases, partindo do período das Capitanias hereditárias, das Sesmarias, da Lei 

de Terras, passando pelo Sistema Jurídico de Código Civil, Estatuto da Terra, Regime 

Fundiário até chegar à chamada Reforma Agrária de Mercado (RAM), mas sempre 

prevaleceu o interesse da burguesia agrária em privilegiar a concentração da terra.  

O autor Octavio Ianni (2004) ao analisar as origens agrária do Brasil, aponta que 

o Estado brasileiro sempre utilizou a agricultura como base produtiva e ao atender aos 

interesses da burguesia tem transformado o trabalhador do campo em proletário, com 
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as leis trabalhistas, junto com outras medidas para o desenvolvimento econômico e 

político que beneficia a burguesia agrária, não de modo uniforme, mas variável, de 

acordo com as diferenças regionais. De acordo com Ianni (2004), foram as 

modificações ocorridas na economia e na sociedade agrária que provocaram o 

desenvolvimento das classes sociais no campo. A partir dessas mudanças o 

proletariado rural e o urbano passaram a conviver cada vez mais nos mesmos espaços 

econômicos e políticos. 

Ianni (2004), aponta como se vincula, se articula a economia do campo com a 

cidade, ou seja, a articulação entre rural e o urbano, o arcaico e o moderno que 

sempre se fez conjuntamente. As estratégias da economia brasileira sempre articula os 

interesses da burguesia agrária e industrial, em outras palavras, ambas categorias 

sempre tiveram relações e até mesmo os se entrecruzam, sua junção se firmam como 

classe dominante no Brasil.  

O Estado brasileiro sempre teve calcada na busca de manutenção da estrutura 

fundiária, essa relação hora se deu financiando as grandes propriedades e produção de 

commodities53 agrícola para exportação, ou seja, subordinada ao grandes interesses do 

capital estrangeiro. A função que o Estado cumpriu não foi de apenas regulador, mas o 

determinante, obedecendo aos interesses da burguesia agrária e também o capital 

estrangeiro.  

O autor Francisco de Oliveira (2003) constata que a agricultura atrasada 

(escravista) deu base para a agricultura moderna (agronegócio), ou seja a relações 

escravistas foram base para isso, a agricultura atrasada financiou a agricultura 

moderna e a industrialização, como demonstrado até o momento, a cultura política 

brasileira mantém aspectos históricos da relação entre terra e poder, sendo marcada 

por forte patrimonialismo, pela estreita relação entre propriedade da terra e poder 

político. 

 

                                                           
53

Commodities (significa mercadoria em inglês) pode ser definido como mercadorias, principalmente 
minérios e gêneros agrícolas, que são produzidos em larga escala e comercializados em nível mundial. 
As commodities são negociadas em bolsas mercadorias, portanto seus preços são definidos em nível 
global, pelo mercado internacional. 
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O MST e a luta por reforma agrária no campo da política social54 

O contexto atual brasileiro, tem demonstrado que a modernização do campo 

pode continuar sem a implantação da reforma agrária, pois efetua um tipo de inserção 

na economia em que unifica modelos arcaicos e modernos. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, emerge da 

contradição do modelo de concentração de terra, que gera muitos Sem Terra e se 

constitui como movimento social em 1985, é fruto deste contexto histórico de 

“abertura política”. O MST se constitui, num movimento social que luta pela Reforma 

Agrária, tendo como eixo central de a luta pela terra e por condições efetivas de vida 

nos acampamentos e assentamentos que desta luta são frutos.  

Em torno da luta pela desconcentração da propriedade da terra, articulada à 

luta por direitos relacionada as diversas dimensões humanos que são conquistados na 

base de mobilização permanente, tencionando o Estado capitalista e o questionando; 

atuando no âmbito da luta contra o latifúndio, o agronegócio e a sociedade capitalista. 

A emergência do MST nestes últimos anos, fez com que os governos e o Estado 

incluíssem em sua agenda política a questão agrária e a educação do campo, questões 

estas que a classe dominante teima em esquecer e combater. 

Estudiosos da questão agrária (FERNANDES, 2001, BEZERRA, 2003, 

BRENNEISEN, 2002) analisam o MST como um movimento importante no cenário 

brasileiro, com atuação no âmbito de necessidades imediatas, de acesso à terra, no 

entanto, extrapola estas necessidades ao lutar pela reforma agrária e por uma 

sociedade socialista.  

Fernandes (2001), define o MST como um movimento socioterritorial, cujo 

principal objetivo é a conquista da terra de forma de produção de sua existência, 

realizada por meio da ocupação, que é um processo socioespacial e político.  

Bezerra (2003), reconhece o papel do movimento em questionar a propriedade 

da terra e o Estado capitalista colocando em questão a concentração fundiária no 
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 Para Vieira(1992), na composição do termo política social – “política” não assume no sentido estrito 
de atividade ou práxis humana ligada ao exercício de poder, mas relaciona-se a estratégia de governo 
que se compõem de plano, projetos, programas e documentos, onde é possível identificar diretrizes 
relativas às áreas em questão. 
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Brasil, especialmente o direito à propriedade.  O autor entende ainda, que para se 

compreender a luta dos trabalhadores Sem Terra é importante não se perder de vista 

o aspecto da história que se constrói na luta de classes, e aponta no discurso de luta 

pelo socialismo contradição e analisa:  

Esse discurso, porém é contraditório pois ao mesmo tempo em que o 
MST afirma lutar por uma sociedade socialista, em que deve ser 
rompida as barreiras do direito “sagrado” da propriedade através das 
ocupações de terras no campo, acerta e defende a pequena 
propriedade rural, contribuindo para afirmar e fortalecer as relações 
capitalistas de produção no campo, apesar desse setor ser 
considerado um entrave nas lutas para a construção socialista. 
(BEZERRA, 2003, p.145) 

 

Ao analisar o processo histórico do MST no Brasil, outra pesquisadora 

Brenneisen (2002), afirma que, “tanto o MST como outros movimentos que surgiram 

no cenário político como o processo de abertura política, por meio das mais diversas 

formas de pressão exercida, tem obrigado o Estado a democratizar-se”.  

No campo da luta por política sociais, Souza (2000) observa que as 

reivindicações e lutas do MST inauguraram uma nova pauta de luta política da classe 

trabalhadora, para ela:  

As reivindicações clássicas dos trabalhadores desde o século XIX 
diziam respeito a salário e jornada de trabalho. O MST introduziu 
uma nova agenda à pauta já tradicional dos trabalhadores rurais (de 
acesso à terra para nela morar e produzir), composta de três novas 
reivindicações: acesso ao crédito, numa política de democratização 
da propriedade, apoio técnico aos assentados e organização do 
trabalho em cooperativas de produção. As duas reivindicações 
iniciais (terra e moradia) são clássicos na luta das camadas populares. 
Mas as três últimas (crédito, suporte tecnológico e trabalho 
cooperado) são atuais e modernas, pois buscam saídas para o 
emprego no meio rural, na produção de gêneros de primeira 
necessidade que podem minorar o problema da fome no país, com 
baixo custo econômico e perspectiva de melhoria na produtividade a 
médio e longo prazo. (SOUZA, 2000, p.11) 

 

O MST é um movimento social que atuam no âmbito de necessidades 

imediatas, pois a sua constituição é por trabalhadores Sem Terra, os quais, assim como 

os demais trabalhadores por se encontrar na situação de miséria e exclusão do direto à 

terra, tem por objetivo a conquista da terra, reforma agrária e transformação social. 

Fernandes (2001, p.22), define o MST como um movimento socioterritorial, cujo 
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principal objetivo é a conquista da terra de trabalho, realizada por meio da ocupação, 

que é um processo socioespacial e político. Ou seja é um movimento que questiona a 

propriedade da terra e o Estado capitalista como afirma Souza: 

O MST [...] quer o acesso à terra pela posse com direitos iguais aos 
que detêm a sua propriedade, e com isto ele perturba a lógica e a 
ordem das relações demarcadas na sociedade. Por isso ele tem uma 
face inovadora e perturbadora à ordem dominante (SOUZA, 2006, 
p.10). 

 

O MST não se limita apenas a questão materiais como, a terra, reivindica 

reforma agrária e transformação social, embasados no discurso e pela promessa da 

igualdade de direitos da democracia burguesa. As formas de luta e pressão com que o 

movimento realiza as ocupações de latifúndio, marchas, encontros, manifestações se 

coloca como um ator político, que aglutina os trabalhadores na luta por direitos.  

No âmbito da democracia liberal, a desigualdade social, a dominação 
de uma classe social sobre a outra   pode ser admitida desde que 
esteja assegurada a igualdade de cidadania. Como consequência da 
ordem burguesa e do capitalismo, a cidadania revela-se indispensável 
a continuidade da desigualdade social, e não entra em conflito com 
ela (VIEIRA, 1992, p.71). 

 

Para a ideologia liberal, as diferenças sociais existem e são legítimas e 

salutares: elas são necessárias como estímulo a competição entre os indivíduos. A 

partir de condições mínimas iniciais iguais, cada um, de acordo com sua capacidade, 

sua competência, suas qualidades individuais e esforço próprio, teria as mesmas 

possibilidades de se sobressair, de ser o melhor, de tornar-se um vencedor. Ou seja, 

todos têm os direitos humanos assegurados em lei, mas depende do esforço de cada 

um, assim, ser Sem Terra é uma condição social das pessoas que são incompetentes 

para trabalhar e conseguir capital para comprar terra ou então, por uma questão de 

sorte na vida, por não nasceram em “berço do ouro”. 

A doutrina liberal segundo Hayek (2010) é a favor do emprego mais efetivo das 

forças da concorrência como um meio de coordenar os esforços humanos, e não de 

deixar as coisas como estão. Baseia-se na convicção de que, onde existia concorrência 

efetiva, ela sempre se revelara a melhor maneira de orientar os esforços individuais. 

Essa doutrina não nega, mas até enfatiza que, para a concorrência funcionar de forma 
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benéfica, será necessário a criação de uma estrutura legal cuidadosamente elaborada, 

que nem as normas legais existentes, nem as do passado, isentas de graves falhas.  

Neste sentido os liberais compreende o papel do Estado de regular, estabelecer 

normas e leis: 

O Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações 
gerais deixando os indivíduos livres em tudo que depende das 
circunstâncias de tempo e lugar, por que só os indivíduos poderão 
conhecer plenamente a circunstâncias relativas a cada caso e a elas 
adaptar suas ações. Para que os indivíduos possa aplicar com eficácia 
seus conhecimentos na elaboração de planos, deve estar em 
condições de prever as ações do estado que podem afetar esses 
planos. (HAYEK, 2010, p.91) 

 

E ainda, esse autor neoliberal (HAYEK, 2010) em relação a crítica à propriedade 

privada ser um privilegio, o autor argumenta: “um privilégio se, por exemplo, como 

sucedeu por vezes no curso da história, a propriedade da terra fosse reservada aos 

membros da nobreza. É privilégio também se, como sucedeu nos nossos tempos, o 

direito de produzir ou vender determinados bens é reservado pela autoridade a certos 

indivíduos. Mas chamar de privilegio a propriedade privada como tal, que todos 

podem adquirir segundo as mesmas normas, só porque alguns conseguem adquiri-la e 

outros não- é destituir a palavra privilégio do seu significado”. (HAYEK, 2010, p. 91) 

Os trabalhadores Sem Terra vão contra esta ideologia liberal, e por isso se 

colocam de forma radical na luta pela reforma agrária, que gera confrontos e 

enfrentamentos com o Estado e com a classe dominante. “Nos acampamentos, os 

barracos de lona denunciam a concentração de terra e anunciam organização política 

na luta pela reforma agrária” (SOUZA, 2006, p.23). Como diz Fernandes (1996, p.238), 

“Acampamento é na sua concretude o espaço de luta e resistência, é quando os 

trabalhadores partem para o enfretamento direto com Estado e com os latifundiários” 

Porém, o maior desafio da luta do MST é fazer a luta pela terra, sem o fim nela 

mesmo, ou seja, como fim a luta pela as políticas sociais, que como vimos circunscritas 

às democracias liberais, mesmo quando aludam ao seu objetivo de diminuir a 

desigualdade social, contribuem para a sua conservação, pois a igualdade de que 

amparam as políticas sociais é a de oportunidade e não a igualdade material de toda 

sociedade. 
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No entanto é elementar, percebermos que a luta do MST por reforma agrária, 

ao pressionar o Estado se constitui em um espaço contraditório de ação política, 

espaço de contradições e disputas de projetos os quais neste campo, abre brechas a 

luta de classe, viés pelo qual a classe trabalhadora sempre travou e pode travar 

grandes  batalhas em torno dos direitos e cidadania discursiva do capitalismo, que nas 

leis expressam direitos iguais a cidadania e no plano real, estas leis acabam sendo 

garantidas  na sua totalidade para a elite. Porém, uma ação neste âmbito necessita de 

uma análise dos vários graus das relações de forças que estabelece a correlação de 

forças do Estado, que “a começar pela relação das forças internacionais [...], passando 

em seguida às relações sociais objetivas, ao grau de desenvolvimento das forças 

produtivas, às relações de força política e de partido (sistema hegemônicos dentro do 

estado) e as relações políticas imediatas (GRAMSCI, 1984, p.44 in apud RIZZOTO, 2000, 

p.35).” 

O fato do MST mediante pressão, conquistar assentamentos pelo viés das 

políticas e projetos sociais, não significa que esteja querendo perpetuar o Estado 

capitalista. Pois ao pressionar os governos, os mesmos sedem pressões e fazem 

assentamentos, porém não podemos confundir governo com Estado. O governo 

constitui a direção do Estado, não é o Estado como todo, pois este, como já abordado 

anteriormente é composto por outras instituições além dos três poderes o executivo, 

legislativo e judiciário. Os governos, na sua forma provisória, podem ceder as pressões 

e atender as reivindicações dos movimentos sociais, sem ferir a estrutura do Estado. 

Em muitas vezes buscando apenas cumprir a lei: 

A luta do MST pela educação aponta para necessidade da efetivação 
de direitos sociais garantidos constitucionalmente, porem 
marginalizados nas políticas educacionais, a exemplo da educação do 
campo (SOUZA, 2006, p. 41) 

 

 Mas, de acordo com o atual modelo hegemônico do capitalismo no campo não 

cabe mais a implantação do projeto clássico de reforma agrária (de divisão das terras 

do latifúndio improdutivo entre os camponeses empobrecidos), pois se aprofundou a 

integração do latifúndio com as empresas transnacionais e com o capital financeiro (no 

que se denominou agronegócio), com o intuito de exportar matérias-primas e para a 

produção de energia, celulose e commodities. No entanto, o MST também reconhece 
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que a reforma agrária não se resume a esse modelo clássico e tem buscado elaborar 

um programa específico defendido pelo Movimento, supostamente, pretende 

contrapor-se ao modelo hegemônico. 

 

Considerações finais 

Como visto, o norte unificador do marxismo quanto à concepção de Estado 

expressa-se na natureza de classe do Estado capitalista, onde os interesses 

predominantes são os das classes dominantes.  O Estado capitalista é a representação 

processual e contraditória dos interesses de classe ou de suas frações.  

Desse modo, fazer a luta por política social é contraditório, pois segundo Vieira 

(1992, p.21) “a política social consiste em estratégia governamental e normalmente se 

exige em forma de relações jurídicas e políticas, não podendo ser compreendidas por 

si mesmas”. Ou seja, está ligada diretamente ao interesses da classe dominante em se 

manter no poder, manter-se como classe dirigente e detentora dos meios de 

produção.  

No entanto de acordo com Rizzotto (2000), as políticas sociais são constructos 

históricos que resultam de contradições no interior da sociedade, assumindo 

características próprias em cada contexto em que se efetivam desde a luta de classes 

(trabalhadores x burguesia) e o resultado configurado em políticas sociais, nem 

sempre corresponde a totalidade das reivindicações dos trabalhadores. Aqui é 

pertinente a análise de Engels no seu texto Ludwing Feuerbach e o fim da filosofia 

clássica alemã afirma:  

Na história da sociedade [...], os agentes são homens dotados de 
consciência, que agem movidos por reflexões ou paixões, 
perseguindo determinados fins; nada acontece sem intenção 
consciente, sem um fim almejado. Porém, [...] raramente acontece o 
que se deseja, e, na maioria das vezes, os vários fins procurados se 
entrecruzam e se contradizem, quando não são inatingíveis por si 
mesmos, ou então, os meios de que dispomos para alcançá-los são 
insuficientes. Os choques entre inúmeras intenções e atos individuais 
criam, no campo da história, um estado de coisas muito semelhantes 
ao que existe na natureza inconsciente. Na maioria dos casos (e não 
necessariamente, todos eles) o resultado concreto de um processo 
social (relação entre agentes) não corresponde às intenções, nem 
um, nem outro agente (SAES,1994, p. 161). 
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A prática da classe explorada, de resistência à dominação de classe, põe 

obstáculos a concretização das intenções da classe exploradora que objetiva 

plenamente a maximização da exploração, até o limite da sobrevivência física da classe 

trabalhadora. Mas as concessões materiais, no plano do discurso, com as quais a classe 

exploradora responde à prática de resistência e luta da classe trabalhadora, 

desencaminha a classe explorada, levando-a agir por vias que não leva a concretização 

de sua intenção, a superação da dominação de classe e da exploração do trabalho. Ou 

seja, nestes embates os resultados não beneficia na sua totalidade nem a classe 

explorada e nem a classe trabalhadora. 

Assim, a luta por reforma agrária e outras políticas sociais, no contexto 

brasileiro, sempre foi necessária e estratégica para a classe trabalhadora, pois na 

história nacional, de acordo com Rizzotto (2000) salvo em conjunturas especificas, 

sempre foi típico do Estado brasileiro o descaso com as políticas sociais. Isso se deve 

em face da características da burguesia conservadora que combina a cultura 

patriarcal/agrária, o coronelismo e sua racionalização ao conjunto de ideais liberais, 

marcada pelo latifúndio e pelo monopólio da terra, sob a exploração total dos 

trabalhadores em regime de escravidão e mesmo depois de promulgada a abolição da 

escravatura.  

A luta pela reforma Agrária no contexto de luta MST, possui um vínculo direto 

com a luta por igualdade material e não tem como fim a política social. O MST hoje 

tem uma expressão relevante e fundamental na luta pela organização dos 

trabalhadores rurais.   

Acreditamos que a principal contradição presente no MST não é fazer a luta 

por reforma agrária no campo da política social, e sim, o fato do MST – através da 

ocupação – romper com o direito de propriedade privada, mas acabar por aceitar, e 

mesmo defender a pequena propriedade rural, não rompendo assim, com as relações 

capitalistas de produção. Essa contradição se constitui historicamente como um 

entrave conservador que amplia e reforça as relações capitalistas. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O COOPERATIVISMO AGRÍCOLA 
NO PARANÁ: UMA ANÁLISE DA CASTROLANDA 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
Considerations in agricultural cooperative in the state of Paraná: a study on the 

Cooperative Castrolanda Agroindustrial 
 

Bruno Bonsanto Dias55 
Sergio Fajardo56 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumo 
Este trabalho procura trazer algumas contribuições sobre o cooperativismo agrícola no Paraná 
através de uma análise das ações da cooperativa Castrolanda. Para tanto, o trabalho se 
embasa numa discussão teórica relacionada ao cooperativismo no Brasil e no Paraná, 
buscando associar o seu contexto histórico aos mecanismos de atuação e estratégias da 
cooperativa Castrolanda. Além disso busca-se argumentar sobre as características históricas e 
fitogeográficas dos Campos Gerais do Paraná e traçar um perfil geo-histórico da imigração 
holandesa nesta região. Quanto a metodologia, foi desenvolvida uma revisão bibliográfica, 
consultados alguns relatórios anuais da Cooperativa Castrolanda, além de materiais 
disponíveis no site da cooperativa e concedidos em entrevista. Também foi realizada consulta 
em orgãos como IPARDES, e OCEPAR, para o obtenção de dados. Nesse sentido, este trabalho 
procurou contribuir nas discussões sobre o cooperativismo agrícola no rural paranaense, 
mostrando que a cooperativa Castrolanda se alinhou junto ao contexto estrutural do 
cooperativismo no Paraná e no Brasil. 
Palavras-chave: ação territorial; cooperativismo; complexo agroindustrial; 
 

Abstract 
This work seeks to bring some contributions on the agricultural cooperatives in Paraná through 
an analysis of Castrolanda cooperative actions. Therefore, the work was grounded in a 
theoretical discussion related to cooperatives in Brazil and Paraná, seeking associate 
cooperative contexts in the country with the mechanisms of action and strategies of 
Castrolanda cooperative. Also search argue about the historical features and phytogeographic 
of Paraná Campos Gerais and draw a geo-historical profile of Dutch immigrants in this region. 
As for methodology, a literature review was developed, consulted some annual reports of the 
Cooperative Castrolanda, and material available on the site and granted in an interview. Also 
consultation was held in organs like IPARDES, and OCEPAR, to obtain data. Thus, this study 
sought to contribute to the discussions on the agricultural cooperatives in rural Paraná, 
showing that Castrolanda cooperative aligned with the structural context of cooperatives in 
Paraná and Brazil. 
Keywords: agrobusiness complex; cooperative; territorial action;  
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Introdução  

O estado do Paraná, em sua conjuntura histórica e territorial, pode ser melhor 

compreendido quando considerado o papel do espaço rural em seu processo de 

formação socio-espacial. O espaço rural do Paraná é uma categoria de fundamental 

relevância para aqueles que se preocupam em realizar uma leitura geográfica do seu 

espaço. Um lócus privilegiado para o geógrafo, visto que no rural paranense se 

desenvolveram processos históricos de ordem política, econômica, social, cultural, que 

foram responsáveis pela atual configuração do estado, bem como de posicioná-lo 

entre os estados com maior dinamismo econômico do país. 

Neste sentido pode-se considerar que o rural na história do Paraná está 

fundamentalmente associado a fixação dos primeiros núcleos urbanos, dos diversos 

processos ou ciclos econômicos que aqui se estabeleceram (mineiração, erva-mate, 

madeira, café, soja), aos fluxos de imigração e da criação de cooperativas 

agropecuárias, aspectos que condicionaram a economia do estado a obter um modelo 

fundamentalmente enraizado no setor agrícola.  

Entretanto, no atual contexto tem se verificado que, mediante a um modelo de 

subsmissão aos dítames do grande capital, o espaço rural do Paraná se apresenta 

subalternado à presença do capital global, representado pela lógica produtiva imposta 

por empresas multinacionais do agronegócio, que se encontra juntamente articulado 

com o grande capital nacional, sendo este representado na ação territorial de 

cooperativas agropecuárias que possuem o domínio de determinadas cadeias 

produtivas. Em outras palavras, as multinacionais e as cooperativas agropecuárias 

presentes no Paraná são agentes que vem promovendo um modelo de agricultura 

pautado na produção de commodities agrícolas visando atender ao mercado global, 

resultando num saldo muito expressivo em termos de produtividade e rentabilidade. 

Prova disso é que o Paraná responde atualmente com 19% de toda a safra agrícola do 

país, segundo dados da Organização das Cooperativas do Paraná (OCEPAR).  

As cooperativas paranaenses estão “atualmente entre as mais desenvolvidas 

do país em termos de volume de produção, transformação de matéria-prima e no 

número de associados” (SERRA, 2013, p.21), e historicamente sempre estiveram em 

sintonia com as estratégias e interesses do Estado.  
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Diante deste cenário vantajoso marcado pela presença de cooperativas 

agrícolas de grande porte, na mesorregião Centro Oriental do Paraná57 destacam-se as 

aquelas criadas nas colônias de imigrantes holandeses, os quais começaram a se 

estabelecer na chamada região dos Campos Gerais paranaenses a partir das primeiras 

décadas do século XX. Os atuais municípios de Carambéi, Castro e Arapoti, são as 

sedes de três importantes cooperativas agrícolas do estado: Batavo, Castrolanda e 

Capal, respectivamente. 

Considerando esse processo migratório dos descendentes de holandeses no 

estado do Paraná, este trabalho vem trazer algumas contribuições sobre a atuação e 

as marcas deixados por esses migrantes em território paranaense, tendo como recorte 

analítico as ações da Cooperativa Castrolanda. A pesquisa é oriunda de uma 

dissertação de mestrado em fase preliminar que busca compreender a ação territorial 

da Cooperativa Castrolanda Agroindustrial que possui forte atuação nos municípios da 

mesorregião Centro-Oriental do estado, sendo responsável por dinamizar a economia 

e a divisão territorial do trabalho nos municípios onde atua.  

Desta forma, o trabalho tem como objetivo central analisar o perfil atual da 

Cooperativa Castrolanda e relacionar sua trajetória com a lógica do cooperativismo 

agrícola do país. Para tanto, busca-se traçar um perfil geo-histórico da imigração 

holandesa nos Campos Gerais, trazendo uma discussão de como as cooperativas se 

estruturaram e se encaixaram a frente da lógica do modelo agrícola do país. Além 

disso, o trabalho se embasa numa discussão teórica relacionada ao cooperativismo no 

Brasil e no Paraná, buscando também argumentar sobre as características históricas e 

fitogeográficas dos Campos Gerais do Paraná, onde foram criadas as colônias e as 

cooperativas de imigrantes holandeses. 

Ressalta-se também que o trabalho busca evidenciar o poder de transformação 

espacial da cooperativas em análise, responsáveis por consolidar uma dinâmica 

econômica regional pautada no segmento leiteiro que acabou por tornar os municípios 

de Castro, Carambeí e Arapoti um pólo de referência nacional neste segmento 

industrial. 
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Composta por 14 municípios do estado: Arapoti, Carambeí, Castro, Imbaú, Jaguariaiva, Ortigueira, 
Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Reserva, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania (IPARDES, 
2004). 
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Quanto a metodologia empregada, utilizou-se de um referencial teórico 

pertinente ao cooperativismo no Brasil e no Paraná, sobre as características do espaço 

rural paranaense, bem como do espaço geográfico dos Campos Gerais do Paraná. 

Foram consultados alguns relatórios anuais da Cooperativa Castrolanda Agroindustrial, 

além de materiais disponíveis no site e concedidos em entrevista58 realizada com 

assessores da cooperativa Castrolanda. Também foi realizada consulta em orgãos 

como IPARDES, IBGE, OCEPAR, para o embasamento dos dados deste trabalho. 

Partindo dessa premissa, o trabalho inicia com um breve embasamento teórico 

sobre o cooperativismo e seu papel na configuração do rural paranaense. Na 

sequência, trata-se um pouco das características do espaço geográfico dos Campos 

Gerais do Paraná, pois fora o espaço de inserção da imigração holandesa no estado. 

Em seguida apresenta um perfil da imigração holandesa e respectiva criação das 

cooperativas agropecuárias. Os resultados e considerações finais discutem algumas 

das ações e estratégias de atuação da cooperativa Castrolanda, buscando relacioná-las 

com o contexto do cooperativismo no país. 

 

Desenvolvimento 

O cooperativismo, como sistema de gestão e prática social, teve seus princípios 

formulados na Europa em meados do século XIX. Numa perspectiva idealista, o 

cooperativismo emergiu como uma proposta de contraposição e de superação ao 

modelo de reprodução do sistema capitalista, sendo concebido como uma resposta 

‘pacífica’ às contradições resultantes do avanço capitalista pelo continente europeu. 

(SCHNEIDER, 1981).  Em tese, o cooperativismo pretendia com que o ‘princípio da 

cooperação’ pudesse superar o ‘princípio da acumulação’, fazendo com que fossem 

integradas as etapas da produção, da distribuição e do consumo, encorajando os 

membros deste sistema a buscarem um ideal de trabalho em conjunto. 

Entretanto, esta proposta estabelecida em torno do cooperativismo acabou 

tomando um outro direcionamento, principalmente quando se observa as ações de 

cunho econômico. Neste sentido, Fajardo (2008, p.16) constatou que as “cooperativas 

passam não mais a constituir um modelo alternativo ao capitalismo, mas uma 
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Entrevista realizada no dia 28/01/2015 na sede da Cooperativa Castrolanda em Castro/PR. 
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estratégia (alternativa) para alguns grupos acumularem mais capital, eliminando 

atravessadores e beneficiando-se das políticas de Estado.”. 

Do ponto de vista geográfico, 

 

(...) as empresas cooperativas podem ser entendidas como agentes 
de transformação espacial, na medida em que atuam em 
determinadas áreas de forma regionalizada, estabelecem também 
uma parcela da divisão do trabalho, colaborando para o arranjo 
territorial (local e regional) e para a definição (temporal) de uma 
certa dinâmica social, que resulta numa ação no espaço. (FAJARDO, 
2008, p.18). 

 

Historicamente, o papel das cooperativas agropecuárias brasileiras (e também 

das paranaenses) foi de se constituírem como verdadeiros agentes do Estado no 

processo de modernização e adoção de novas tecnologias (PINHO, 1977). Num 

contexto geral, a história do cooperativismo agrícola no Brasil está entrelaçada ao 

processo de modernização da agricultura e consequentemente ao avanço das relações 

capitalistas para o campo. 

Com grandes interesses por parte do Estado, a legislação e a estrutura do 

cooperativismo agrícola no Brasil começaram a ser planejados a partir da década de 

1930. Entretando, somente em 1971 foi homologada a Lei nº5.764 que definiu a 

política nacional do cooperativismo. Desde então, o Estado passou a regir e intervir 

fortemente  nos rumos do cooperativismo, passando a financiá-las e a depositar nelas 

o objetivo de se tornarem agentes eficazes na moderninzação da agricultura. (SERRA, 

2013). 

No caso específico do estado do Paraná, a partir da década de 1970, nota-se a 

presença de uma crescente disputa territorial no espaço agrário paranaense, 

principalmente entre cooperativas agropecuárias e as chamadas tradings agrícolas, as 

grandes corporações do agronegócio. Em razão de a agricultura se tornar um 

empreendimento capitalista como qualquer outro, formam-se então estratégias 

corporativas sobre o rural que visam estabelecer o domínio de determinadas cadeias 

produtivas. 

Esta nova configuração territorial a que esteve sujeita o estado do Paraná, pode 

ser melhor elucidada quando se observa o território paranaense a partir da expansão 
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da fronteira agrícola. Em meados de 1970, o Paraná passou a contribuir 

significativamente com a produção graneleira do país e, consequentemente, seu 

espaço rural tornou-se palco da ação territorial de empresas e cooperativas 

agropecuárias. 

Na região Sul do Brasil, e em especial no Paraná, o desempenho econômico das 

cooperativas agropecuárias estimulou a associação das mesmas aos projetos de 

desenvolvimento regional (CAZAROTTO; PEREIRA, 2012). A ação das cooperativas 

agrícolas no Paraná foi decisiva na indução dos processos de industrialização baseada 

em tecnologias mais avançadas. Assim, as cooperativas passam a compor o conjunto 

do setor agroindustrial brasileiro baseado no processo de instalação do Complexo 

Agroindustrial (MAZZALI, 2000), que orientou o estabelecimento do modelo do 

chamado “Agronegócio” (ELIAS; PEQUENO, 2006). 

Dados obtidos através da OCEPAR revelam que as 77 cooperativas 

agropecuárias registradas na entidade, representam cerca de 22% da safra agrícola 

produzida no estado, respondendo ainda por 55% da economia agrícola do Paraná. 

Além de que, aproximadamente um terço dos produtores rurais do estado são 

cooperados, sendo 70% destes são considerados pequenos e médios produtores.  

Dentro do contexto brasileiro, e mais especificamente na região sul, o 

cooperativismo esteve fortemente ligado aos processos de imigração, uma vez que 

diversos grupos de imigrantes europeus trouxeram consigo o modelo do 

cooperativismo europeu para ser implementado no Brasil. Nesse sentido, torna-se 

relevante considerar o contexto socio-econômico ao analisar uma determinada 

cooperativa (NOVAES, 1991, p.42). E, no estado do Paraná, 

 

O surgimento das cooperativas no meio rural paranense tem raízes 
históricas e econômicas que associam a evolução da estrutura agrária 
com as conjunturas econômicas. (...) As primeiras cooperativas 
agropecuárias do território paranaense está relacionado à iniciativa 
de imigrantes europeus (FAJARDO, 2008, p.199). 

 

A Cooperativa Castrolanda enquadra-se neste contexto, sendo uma 

cooperativa criadas com total respaldo e planejamento do Estado, interessado em 

fomentar políticas de fixação de imigrantes no território brasileiro. Neste contexo, 
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num acordo firmado entre os governos de Brasil e Holanda, no ano de 1911, os 

imigrantes holandeses instalaram-se na Fazenda Carambéi de propriedade da empresa 

britânica Brazil Railway Company, numa área até então caracterizada por “grandes 

propriedades campeiras e por solos lixiviados, arenosos e ácidos, pobres em 

elementos nutritivos e matéria orgânica”, características físicas dos Campos Gerais do 

Paraná. (CUNHA, 2011, p.134). Portanto, apresenta-se na sequência uma breve 

explanação sobre o espaço geográfico dos Campos Gerais, para onde foram planjeadas 

as colônias de imigrantes holandeses. 

  

A região dos Campos Gerais: aspectos fitogeográficos e históricos 

A região geograficamente conhecida como Campos Gerais do Paraná se 

caracteriza por apresentar características fitogeográficas que correspondem aos 

campos limpos e campos cerrados naturais, que se situam na borda do 2º Planalto 

Paranaense. Segundo estudo de Melo, Moro e Guimarães (2007), não existe uma 

definição única e permanente que delimite a localização exata dos Campos Geriais do 

Paraná, sendo interpretada de diferentes maneiras de acordo objetivos e interesses de 

quem as classifica. Entretanto, o classificação baseada os autores citados baseiam-se 

na definição de Maack (1948), a qual atesta que os Campos Gerais abrangem uma área 

que corresponde a partes das mesorregiões Centro Oriental e Sudeste do estado do 

Paraná. (Figura 1). 
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Figura 2 – Localização dos Campos Gerais do Paraná 

 

Fonte: Melo, M.S; Moro, R.S; Guimarães, G.R, 2007 

 

A região dos Campos Gerais historicamente sempre desepertou interesse dos 

desbravadores que por ali passaram, principalmente pela exuberância e tranquilidade 

de seus campos abertos e áreas propícias para o repouso de animais. Diante desses 

aspectos, as transformações na paisagem e dos Campos Gerais se intensificaram a 

partir do ciclo do tropeirismo, iniciado em 1731 (PADIS, 2006, p.110).  

Despontado pela necessidade de abastecimento e do transporte de animais às 

áreas de mineiração em Minas Gerais, o tropeirismo foi responsável pelo processo 

efetivo de povoamento e ocupação deste espaço, onde os campos naturais tornaram-

se um atrativo para a invernada dos animais. Vindos do Rio Grande do Sul, os tropeiros 

utilizavam os campos naturais da região como um ponto de repouso para os animais, 

resultando no estabelecimento dos primeiros núcleos urbanos na região, que hoje 

configuram uma uma rede urbana onde “cada cidade está separada da outra por uma 

distância que correspnde a um dia de viagem tropeiro.” (PADIS 2006, p.57). Cabe 

ressaltar que nesta porção do estado do Paraná localizam-se algumas das cidades mais 

antigas cidades do estado, como Castro e Lapa.  
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Ao ciclo do tropeirismo atribuiu-se também o fato de consolidar-se uma elite 

econômica sustentada no latifundiarismo, no desenvolvimento técnico produtivo 

seletivo e ainda numa enorme diferenciação socioeconômica que permanece 

enraizada na região até a atualidade (ALBUQUERQUE; AUED, 2008). Além disso, o 

tropeirismo criou as bases para dotar a região dos Campos Gerais de uma matriz 

econômica  pautada na pecuária, pois justificava-se que “em função da baixa 

fertilidade natural das terras, a região não comportaria outra atividade além da 

tradicional exploração pecuária.” (ROCHA;NETO, 2007, p.176). 

Entretanto, no início do século XX, começam a ser planejadas a criação de 

colônias de imigração européia na região, as quais se tornaram tentativas de 

reprodução da estrutura camponesa à maneira da Europa. Desta forma, as colônias 

holandesas nos Campos Gerais tiveram “papel fundamental para a introdução e o 

desenvolvimento dos sistemas intesivos” (ROCHA; NETO, 2007) que visavam corrigir a 

baixa fertilidade dos solos da região e o desenvolvimento de práticas agrícolas mais 

rentáveis. Sobre os aspectos históricos referentes a criação das colônias holandesas, 

dedica-se a próxima sessão. 

 

A imigração holandesa nos Campos Gerais do Paraná e a criação das cooperativas 
agropecuárias 

Vindos em sua maioria das regiões de Drenthe e Overijssel, na porção nordeste 

da Holanda, os imigrantes holandeses foram atraídos à região, num primeiro 

momento, devido a construção de uma ferrovia pela empresa Brazil Railway Company, 

no município de Castro, a qual visava colonizar a porção centro oriental do Paraná. A 

partir de então, a primeira colônia de imigrantes holandeses da região data-se do ano 

de 1911, quando no atual município de Carambeí (antigo distrito de Castro), fixaram-se 

os imigrantes holandeses vindos da região de Gonçalves Junior (município de Irati). 

Anos mais tarde, em 1951, uma vez que já estabelecidos os primeiros imigrantes, foi 

criada a colônia de Castrolanda, no município de Castro. E, posteriormente, em 1960, 

criada a colônia de holandeses no município de Arapoti (KOOY, 1996).  

A nova vida em terras brasileiras impôs algumas dificuldades de adaptação a 

estes colonos. No início, possuiam pequenas porções de terra e um número reduzido 
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de animais (vacas leiteiras), sendo estes seus únicos recursos de onde obtinham renda 

para o sustento das famílias. A partir da produção do leite e de seus derivados, estes 

imigrantes holandeses trilharam caminhos para se fortalecer economicamente, 

fazendo deste segmento, o principal ramo econômico das colônias. 

Em estudo feito sobre o cooperativismo dos imigrantes holandeses em 

Carambeí, Cunha (2011, p.130) relata que 

Os pioneiros da Batavo buscaram, em grande parte, transformar o 
potencial que identificaram no espaço rural no qual estavam 
instalados, em possibilidades de ganhos econômicos que 
sustentassem seus projetos de vida. Porquanto, este tipo de 
empreendimento guarda essa relação direta com a região na qual se 
insere, tornando-a um território não apenas econômico, mas antes 
de tudo um território de vida. Quando os colonos fizeram a opção de 
lutar pela organização e consolidação de uma cooperativa, estavam 
também fazendo a escolha definitiva por uma região.  

 

Como mecanismo de superação das adversidades, os imigrantes holandeses da 

região começaram a se organizar na forma de cooperados. A partir de uma integração 

produtiva de seus respectivos produtos derivados do leite, bem como do apoio dado 

pelo Estado, deram origem a um sistema de cooperativas agropecuárias que se 

consolodou no território paranaense. 

A primeira cooperativa de imigrantes holandeses da região surgiu em 1925, 

denominada Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios, contando inicialmente 

com apenas 09 associados. Desta cooperativa, originou-se em 1928 a marca Batavo, 

que ao longo da sua trajetória passou a ter grande representatividade no setor de 

laticínios do país. Na colônia de Castrolanda, em Castro, foi instituida a cooperativa 

Castrolanda no ano de 1951. E em Arapoti, no ano de 1960, fundada a Cooperativa 

Agroindustrial (Capal). 

No início de suas trajetórias, as referidas cooperativas tiveram como eixo 

central a produção e comercialização do leite e seus derivados, fazendo com que a 

influência das técnicas de produção vindas do país de origem fossem aplicadas para 

obter melhor rentabilidade em seus negócios.  

A opção dos colonos pelo cooperativismo trouxe benefícios e crescimento a 

todas as cooperativas, as quais começaram a investir na introdução de animais de 

qualidade produtiva superior, na construção de unidades produtivas, na implantação 
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do método de inseminação artificial e na adoção do plantio direto (os imigrantes 

holandeses foram pioneiros na adoção desta técnica no país), fatos que consumaram 

no fortalecimento e no reconhecimento das cooperativas, garantindo-lhes a 

sustentação necessária enquanto agroindustrias. (CUNHA, 2011). 

 

Resultados e Discussão  

A partir da consolidação das cooperativas agropecuárias de imigrantes 

holandeses, a mesorregião Centro Oriental do Paraná vem se destacando como uma 

importante bacia leiteira do estado pois, “até 1960 não se havia constituído no Paraná 

um setor agrícola mais diversificado ou desenvolvido, salvo as colônias de imigrantes 

europeus como a Castrolanda e a Batavo”. (IPARDES, 2004, p.71).  

Segundo um estudo publicado no ano de 2004 pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), a mesorregião Centro Oriental do 

Paraná apresenta três eixos industriais, sendo que um deles é formado pelas industrias 

voltadas ao processamento do leite e de seus derivados nos municípios de Arapoti, 

Carambeí e Castro.  

(...) adquire importância a bacia leiteira, presente nos municípios de 
Castro, Arapoti e Carambeí, fortemente vinculada com a dinâmica 
agroindustrial da região. Na década de 1970, o processo de 
modernização da agricultura possibilitou aos produtores da região, 
particularmente os pertencentes às colônias e organizados em 
cooperativas, assim como os grandes proprietários, alavancar uma 
produção intensiva de capital, superando os entraves naturais de 
baixa fertilidade e solos pouco profundos. As atividades se 
transformaram, atingiram patamares elevados da produção 
agropecuária e qualificaram a produção de leite e derivados, 
consolidando um importante segmento agroindustrial do Estado. A 
pauta agrícola regional incorporou, ainda, a produção de soja 
combinada com o trigo, e também do milho, importante componente 
da alimentação dos rebanhos leiteiros. (IPARDES, 2004, p.108). 

 

Nesta leitura da dinâmica econômica da mesorregião Centro Oriental 

encontrada no estudo IPARDES, nota-se algumas características que comprovam o 

direcionamento tomado pelas cooperativas em análise, especificamente a cooperativa 

Castrolanda. Um direcionamento que remete ao contexto da Revolução Verde, onde 

as cooperativas agropecuárias no Brasil vivenciaram um processo de verticalização. 
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Neste processo amparado pela já citada Lei nº 5.764/1971, esteve implícita 

uma permissão para que as cooperativas realizassem operações com terceiros e se 

associassem a empresas não cooperadas. Além do que, esta mesma lei deixou 

evidente um rompimento aos chamados ‘princípios doutrinários do cooperativismo’, 

como por exemplo, igualdade entre os associados e sistemas democráticos de 

participação e gestão administrativa. (LOUREIRO, 1981). Desta forma, 

A configuração agrária brasileira caracterizada por um intenso 
processo de modernização, acompanhado por inúmeras 
transformações relacionadas à articulação, cada vez maior, entre a 
agricultura e a indústria a partir do final da década de 1960, por meio 
de encadeamentos intersetoriais, estabelece um ritmo ao sistema 
econômico, que teve de ser perseguido pelas cooperativas para sua 
própria sobrevivência. (FAJARDO, 2008, p.21). 

 

Em sintonia a esse direcionamento dado ao cooperativismo no país, bem como 

a inserção de um novo modelo agrícola, adotado através do ‘pacote da Revolução 

Verde’, ao crescimento e consolidação das lavouras mecanizadas, a cooperativa 

Castrolanda passa a flexibilizar sua forma de atuação. Em 1965 já inicia-se o plantio de 

soja pelos cooperados, além da posterior anexação do cultivo do milho, trigo cevada e 

aveia, aderindo ao paradigma de produção agrícola pautado em lavouras mecanizadas. 

A partir do ano 2000, a cooperativa Castrolanda intensifica sua ação 

territorialização indo até o interior de São Paulo, onde possui uma unidades produtivas 

no município de Itaberá. Além deste, possuiu mais 12 unidades no estado do Paraná, e 

um número atual de 827 membros cooperados e 1.473 colaboradores em diversos 

municípios dos estados de São Paulo e Paraná, conforme demonstra a Figura 2. 

Desta forma, a cooperativa demonstra sua entrada junto ao seu processo de 

verticalização e consequente inserção ao modelo do Complexo Agroindustrial, 

passando a intensificar a transformação de matéria-prima em produtos 

industrializados, além de atuar no varejo, aumento sua movimentação de capital nos 

últimos anos (Tabela 1). Torna-se, portanto, um modelo de cooperativa híbrida. 

(SERRA, 2013). 
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Tabela 1 – Movimentação de capital bruto da Cooperativa Castrolanda entre 2010 a 
2013 

Ano 

Movimentação 

(em bilhões) 

2010 1,019 

2011 1,298 

2012 1,543 

2013 1,714 

Fonte: Relatórios Anuais da Cooperativa Castrolanda. 

 

Figura 2 – Espacialização da área de atuação da Cooperativa Castrolanda 
Agroindustrial 

 

 
Fonte: <www.castrolanda.coop.br> 

 

Por outro lado, a cooperativa Castrolanda carrega um caráter étnico e cultural 

dos descentes holandeses que permanece vivo dentro de corpo associativo. Mesmo se 

flexibilizando e tornando-se híbrida, mantém a forte tradição de produtos de alta 

qualidade no segmento de leite e derivados.  

Da mesma forma que assume uma estratégia administrativa de cooperativa-

empresa, a cooperativa Castrolanda realiza assembléias entre os associados numa 

busca por mecanismos de gestão mais democrática. No entanto, é evidente um 

distanciamento dos chamados ‘princípios do cooperativismo’, uma vez que torna-se 

inviável um modelo gestão fielmente democrático dentro uma estrutura gerencial de 

grande porte, como possuiu hoje a cooperativa Castrolanda.  
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Nesse sentido verifica-se a contestação trazida por Scheneider (1981, p.32), 

quando afirma que o tamanho do quadro social de uma cooperativa reflete 

diretamente em seu sistema de gestão e organização. Ou seja, quanto maior o quadro 

associativo, menos democrático será seu sistema de gestão. 

 

Considerações Finais 

Diante do que foi exposto nesse trabalho, defende-se a ideia de que é 

necessário que o cooperativismo agrícola busque assumir um papel mais ativo no 

sentido de transformação sócio-econômica e estrutural da sociedade e das regiões 

onde se faz presente. O que se assiste através da ação territorial e econômica da 

cooperativa Castrolanda é um direcionamento que visa atingir os mesmos graus de 

eficiência econômica compatíveis com a situação de mercado com a qual se 

defrontam, o que acaba inviabilizando o princípio da participação efetiva e do controle 

democrático por parte de seus associados. (SCHENIDER, 1981). 

Desta forma, constata-se que “o agigantamento das cooperativas como 

empresas, por si só, produz como consequência o distanciamento da cooperativa nas 

relações com os associados e também com os princípios ideológicos do sistema” 

(SERRA, 2013, p.35). Grosso modo, deve-se a isso ao expansão e consolidação do atual 

modelo de agricultura comercial, voltado a grande produção, que se embasa e 

depende fielmente de um pacote de recursos financeiros, técnicos, científicos e 

informacionais. São características que comprovam a forte submissão do espaço rural 

paraense ao arbítrio do mercado e do grande capital global. 

Portanto, este trabalho procurou contribuir nas discussões sobre o 

cooperativismo agrícola no rural paranaense, mostrando que a cooperativa 

Castrolanda se alinhou ao contexto estrutural do cooperativismo no Paraná e no Brasil. 
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REFLEXÕES EM TORNO DA FUMICULTURA: ENTRE 
AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINATO E SERVIDÃO 

MODERNA 
Reflections about Tobacco Culture: Among Familiar Agriculture, Peasantry and Modern 

Serfdom. 
 

Leandro Lemos de Jesus59 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O presente artigo tem por objetivo principal apresentar uma reflexão sobre os agricultores 
envolvidos na cultura do fumo a partir dos conceitos de agricultura familiar e campesinato, 
inserindo também a problemática da fumicultura como uma possível “servidão moderna” 
como  propõe Almeida (2005). A partir da experiência obtida como trabalhador  nesta 
atividade, da convivência com os fumicultores e dos referenciais teóricos, principalmente 
trabalhos  em Geografia Agrária, foram elencados os elementos que permeiam a fumicultura 
que possibilitam pensar estes sujeitos tanto como agricultores familiares quanto camponeses. 
Considerando os problemas que envolvem a fumicultura , o impacto econômico da atividade e 
a ausência de perspectivas de viabilidade econômica envolvendo outros cultivos, defende-se a 
necessidade de realizar pesquisas e desenvolver projetos de extensão que sejam capazes de 
abrir novos horizontes que possibilitem a continuidade destes agricultores no campo.                     
Palavras-chave: Fumicultura; Agricultura familiar; Campesinato.  
 

Abstract 
The main goal of the present work is to show a reflection about the farmers involved in the 
tobacco culture from the concepts of familiar agriculture and peasantry, introducing also the 
issue of tobacco culture as a possible “modern serfdom” as Almeida (2005) proposes. From the 
experience acquired as a tobacco farmer, from the living together with tobacco farmers and 
theoretical frameworks, mostly in Agrarian geography, it was listed the elements that 
permeate the tobacco culture, these elements enable to think about these workers as much as 
familiar farmers and peasants. Considering the problems that involve the tobacco culture, the 
economic impact of the activity and the lack of economic viability  prospects involving other 
crops, the present work argue the need of perform researches and  develop extension projects 
that are able to open new horizons that enable the continuity these farmers in the fields.      
Key words: tobacco culture, familiar agriculture, peasantry.  

 

Introdução  

No centro desde artigo estão localizados milhares de pequenos agricultores. 

Eles têm como principal fonte de renda o cultivo do tabaco. Sabe-se, tanto pela 
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experiência dos próprios agricultores como pelo estudo de Bobato (2014) que a 

necessidade de pouca extensão de terra e a lucratividade tem sido os principais 

motivadores da territorialização e a expansão da cultura. No Paraná, de acordo com 

dados do SINDITABACO ( Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco),  na safra 

entre os anos de 2012 a 2013 estavam envolvidos na atividade cerca de 31 mil 

produtores, os quais estavam distribuídos em 155 municípios,  gerando ocupação no 

campo para cerca de 124 mil pessoas. A partir destes dados pode-se se ter uma prévia 

do impacto econômico da fumicultura, sendo importante considerar que os dados do 

SINDITABACO revelam também que nos estados do sul do Brasil o Paraná na safra 

2012/2013 ocupa a menor quantidade de área de distribuição, cerca de 20% dos seus 

municípios, ao passo que Santa Catarina tem 30% e o Rio Grande do Sul possui 50% 

dos municípios que o compõem envolvidos na fumicultura. Desta forma pode-se 

considerar que nos demais estados o impacto econômico do fumo é ainda maior.        

A fumicultura está envolta em muita polêmica, em primeiro lugar o seu 

produto depois de beneficiado carrega em sua própria embalagem uma série de 

advertências, não há dúvidas dos danos que o cigarro causa a saúde, ademais há 

também uma série de problemas sociais e ambientais que estão vindo a tona a partir 

do estudo de vários pesquisadores sobre a produção do fumo.       

Muitos destes pequenos agricultores deixaram de cultivar milho, feijão dentre 

outros cultivares e migraram para a fumicultura, este passo os tornou elemento de 

uma cadeia produtiva que se estende a nível global. Passaram a fazer parte do 

chamado sistema de integração60, onde a sua produção se estabelece em torno das 

relações contratuais com as empresas fumageiras.      

O presente texto tem como principal objetivo fazer uma ponte entre a 

realidade da fumicultura e os conceitos caros as discussões teóricas empreendidas 

dentro dos estudos da Geografia Agrária.  Desta forma a realização deste trabalho se 
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No sistema de integração as empresas fumageiras fornecem aos agricultores os insumos, orientação 
técnica,  o transporte da safra para a venda, e em alguns casos pode haver também o  financiamento 
para a construção das estufas e instalações, o que era mais recorrente no passado. Há também o 
comprometimento em comprar até o limite estimado da safra, ou seja, determinada quantidade de 
toneladas que a safra possivelmente irá gerar , o que é conhecido como “estimativa”. O produtor se 
compromete a entregar a sua produção exclusivamente a empresa, a seguir os padrões de qualidade, 
normas contratuais e a atingir a estimativa de produção estipulada previamente pelo orientador 
agrícola da empresa. 
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fez a partir da busca de referênciais teóricos que versam sobre a questão da 

agricultura familiar e campesinato assim como pesquisas enfocando a realidade da 

fumicultura, principalmente Almeida (2005) que traz a perspectiva da servidão 

moderna. Trazendo também, sempre que se fez necessário a experiência obtida pelo 

autor, visto a imersão deste nessa realidade como um trabalhador rural na 

fumicultura. Sendo assim,  as observações relativas a produção de tabaco ao longo do 

texto são referentes a percepção do autor sobre o modo como esta atividade ocorre 

no município de Imbituva e nos municípios vizinhos.  

Em um primeiro momento aborda-se a fumicultura e os elementos que 

permeiam a atividade que podem contribuir para que os fumicultores possam ser 

considerados teoricamente como agricultores familiares, assim como também a 

existência de alguns elementos que possibilitam considerá-los como camponeses. Em 

seguida trabalha-se com a perspectiva da servidão moderna de Almeida (2005). Após 

buscar efetivar uma reflexão sobre a fumicultura a partir dos debates em Geografia 

Agrária, defende-se a necessidade de realizar pesquisas e desenvolver projetos de 

extensão que sejam capazes de abrir novos horizontes que possibilitem a continuidade 

destes agricultores no campo.                

O texto não se desenvolve no sentido de enquadrar de forma rígida os 

fumicultores dentro dos conceitos de agricultura familiar, campesinato ou  servidão 

moderna, tampouco persegue o objetivo de aprofundar a discussão sobre estes 

conceitos, a tentativa é a de trazer alguns elementos que possam contribuir para as 

discussões em Geografia Agrária pensando a realidade em que vivem os fumicultores a 

partir de bases teóricas oferecidas por essa perspectiva da Geografia  .  

 

A fumicultura entre a agricultura familiar e o campesinato  

Oficialmente, a partir da perspectiva do Estado os fumilcultores seriam 

agricultores familiares, pois se utilizam de uma pequena extensão de terra para 

plantar, tem como base de mão-de-obra a própria família, tem como fonte de renda a 

agricultura e gerenciam a sua propriedade com a família. Todos esses critérios estão 

dispostos na lei  nº 11.326, de 24 de julho de 2006. A partir deste reconhecimento os 

fumicultores conseguem ter acesso ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento 
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da Agricultura Familiar) criado pelo governo no ano de 1996. Este programa é uma 

linha de crédito oferecida pelo Estado visando dar subsídios financeiros a agricultura 

familiar. O programa oferece aos agricultores a possibilidade de realizar empréstimos 

bancários a juros relativamente baixos. De acordo com dados disponíveis no site do 

Banco Central do Brasil os juros variam de acordo com o valor solicitado pelo 

agricultor, indo de 1,5 ao ano a 3,5 ao ano.  

Segundo Schneider (2003) o Pronaf ao legitimar a agricultura familiar 

contribuiu para a afirmação desta no cenário político e social do país. No entanto, 

Oliveira (2007) entende que a concepção e da agricultura familiar surge do esforço por 

diferenciar a prática de produção de alimentos com a produção da atividade 

econômica de produção de commodities para o mercado mundial, que em português  

passou a ser expresso pelo termo agronegócio. Isso contribuiu para que: 

[...] vários intelectuais do estudo do mundo agrário voltassem suas 
produções acadêmicas para forjarem um novo conceito de 
agricultura de pequeno porte voltada, parcial ou totalmente, para os 
mercados mundiais e/ou nacional, e integrada nas cadeias produtivas 
das empresas de processamento e/ou de exportação. Nascia assim, 
uma concepção neoliberal para interpretar esta agricultura de 
pequeno porte, a agricultura familiar. O neoliberalismo invadia desta 
forma, o mundo da intelectualidade. (OLIVEIRA, 2007, p. 147) 

 

    De acordo com o autor, a integração nas cadeias produtivas das grandes 

empresas e a forma de produção orientada e dirigida a partir da dos princípios destas 

últimas acabaria por transformar a agricultura familiar em uma espécie de 

agronegocinho. Tanto em Oliveira (2007) como em Fernandes (2001) pode-se perceber 

que o que caracterizaria o agricultor familiar seria a integração e a forte dependência 

ao mercado, a racionalidade de produção voltada para expansão e para a produção do 

lucro e a elevada utilização de recursos técnicos e científicos.  

A partir destas considerações pode-se considerar o fumicultor como um 

agricultor familiar, pois ele produz visando o lucro, está integrado as indústrias 

fumageiras e possui grande dependência do mercado, a racionalidade de sua produção 

segue as diretrizes da empresa que tem como elo de ligação com o produtor o 

orientador agrícola, o produtor também se utiliza do pacote tecnológico oferecido pela 

empresa, como insumos, agrotóxicos e também equipamentos.  



 

 
279 

Atualmente as empresas fumageiras têm investido na capacitação gerencial 

dos fumicultores, elas vêm oferecendo cursos onde palestrantes orientam os 

agricultores a como gerir as propriedades, como produzir com maior qualidade. A 

Souza Cruz, uma das maiores empresas, tem difundido entre os seus fumicultores que 

o sucesso de sua produção depende de estes considerarem os seus estabelecimentos 

como pequenas empresas. Tudo isto contribui para implantação de uma racionalidade 

empresarial e produtivista entre os agricultores, conduzindo estes a viver em torno da 

busca pelo lucro. Isto os conduz a investir cada vez mais em suas propriedades, 

entrando em um círculo vicioso onde aquilo que produzem se volta para o 

investimento em expandir e melhorar a produção, neste percurso, alguns adquirem 

grandes dívidas a partir de empréstimos bancários.  

A partir do contato com trabalhos acadêmicos produzidos principalmente 

dentro da pauta de discussão desenvolvida pela Geografia Agrária  pode-se perceber 

que há um intenso debate teórico em torno do conceito de campesinato, no entanto, 

ao fim da leitura de vários  destes trabalhos é possível concluir que a principal 

característica  do camponês em  oposição ao agricultor familiar seria a produção 

voltada para a própria subsistência não visando uma produção em busca de expansão 

constante do lucro e a resistência ao modo de produção e ideologia de produção 

agrícola hegemônica. Neste sentido, podemos entender que os agricultores que 

migraram das produções de milho, feijão dentre outros cultivos para a fumicultura, 

perdendo assim a sua autonomia como produtores transformaram-se de camponeses 

em agricultores familiares.  

Fernandes (2001, p. 29-30) explica como os teóricos da agricultura familiar 

explicitam as  diferenças entre o camponês e o agricultor familiar a partir de 

considerações de que: 

o produtor familiar que utiliza os recursos técnicos e está altamente 
integrado ao mercado não é um camponês, mas sim um agricultor 
familiar. Desse modo, pode-se afirmar que a agricultura camponesa é  
familiar, mas nem toda a agricultura familiar é camponesa, ou que 
todo camponês é agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar 
é camponês. 
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 Na microrregião de Prudentópolis, mais especificamente em Imbituva sabe-se 

que houve esse processo de migração citado acima. No entanto, podemos nos 

perguntar se estes agricultores tiveram escolha. Para aqueles agricultores que dispõem 

de pequenas áreas de terra, dentre as perspectivas que se apresentam no seu campo 

de ação, é muito difícil subsistir no campo plantando pequenas quantidades de outra 

cultura qualquer. Há nessa região inúmeros pequenos agricultores que detém entre 5 

e 7 hectares de terra, onde só se tem perspectiva de retorno econômico imediato a 

partir da fumicultura. Como aponta Bobato (2013), mesmo aqueles sujeitos que não 

detém terra conseguem se manter como fumicultores a partir do aluguel de terrenos.   

De acordo com alguns produtores o fumo chega a esta região por volta de 

1970. A chegada da nova cultura é vista como certa positividade pelos agricultores 

mais antigos, ela trouxe mais dinamismo econômico a região. Essas pessoas não têm 

dificuldades em associar a chegada da fumicultura a noção de desenvolvimento. 

Alguns deles relatam que o período que antecedia a fumicultura era de intensa 

pobreza, as pessoas não chegavam a passar fome, no entanto tinham carência de 

produtos básicos e recebiam uma remuneração muito baixa pelos trabalhos que 

executavam no campo.   

Os postos de trabalho para aqueles que detinham muito pouca terra se 

circunscreviam a plantar o que pudessem em suas propriedades, associando esta 

pequena produção ao trabalho como empreiteiros nas culturas dos produtores 

maiores e ao trabalho na extração de erva mate e de madeira. Como existia mão de 

obra de sobra, era preciso “agradecer” por poder trabalhar como empreiteiros nas 

propriedades maiores. Desta forma pode-se perceber as origens da positividade com 

que estes agricultores vêem o fumo, pois além de oferecer possibilidades de maior 

renda a aqueles que detinham pequenos lotes de terra, a inserção da nova cultura 

abriu muitos novos postos de trabalho. Visto que a produção é dependente em grande 

parte do trabalho manual. Sendo importante frisar que nesta época a fumicultura 

exigia mão de obra ainda maior que em tempos atuais.   

Se entendermos subsistência como um conjunto de elementos que garantem a 

nossa sobrevivência ou então autossustento, não podemos entender a adesão a 

fumicultura como um meio, mesmo que forçado pelo contexto em que viviam, que 
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estes “camponeses” adotaram para poder continuar no campo? A partir da 

convivência com os agricultores é possível perceber que uma parte expressiva destes 

não busca uma expansão sem medida de sua produção. O que eles fazem é produzir o 

melhor que podem para obter o próprio sustento e ter acesso a alguns bens de 

consumo. Não estariam perseguindo assim também a própria subsistência? Não 

estariam sobrevivendo como podem neste novo contexto? Estes agricultores não 

seriam também camponeses?   

Relacionada a esta questão Fávaro (2014. p. 1 ) esclarece que:  

As políticas  públicas  tem como  sujeitos  (público   beneficiário)  os   
“agricultores familiares”. Porém,  de forma homogeneizante, engloba 
diversos sujeitos políticos como se  todos fossem uma única  
categoria. Além, também de não levar em conta em suas 
ações/atividades as diferenças/estágios/temporalidades existentes 
dentro desta mesma categoria. Outro ponto a ressaltar é que a 
categoria “camponesa” não se faz presente em nenhum momento 
dentro dessas diretrizes, tão pouco no discurso de representantes de 
organizações do Estado e de algumas instituições de agricultores 
familiares. 

 

Como pode-se perceber o contato com o universo dos fumicultores possibilita a 

reflexão tanto a partir do conceito de agricultura familiar como campesinato, visto 

que, como aponta Fávaro (2014) há uma pluralidade de sujeitos no campo que podem 

em alguns casos desenvolver a mesma atividade em moldes muito diferentes. 

  

A fumicultura como servidão moderna: a perspectiva de Almeida (2005)  

 Almeida (2005) traz a tona as injustiças sociais que estão centradas em 

torno do modo como a produção de tabaco vem ocorrendo. O autor realça a utilização 

do trabalho infantil, da utilização de agrotóxicos, desmatamento e as doenças 

causadas pela atividade. No entanto, ele dá um enfoque na relação de integração 

entre o agricultor e as transnacionais fumageiras. Ele vai demonstrar que os contratos 

contém elementos inconstitucionais como a necessidade de adquirir insumos da 

própria empresa e o controle sobre o produtor para que este não venda a sua 

produção a terceiros. Mas talvez o ponto crítico que o autor evidencia é que  o 

agricultor é responsabilizado por todos os problemas ambientais e também relativos 
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ao uso de mão de obra do trabalho infantil que poderão vir a ocorrer a partir da 

atividade.  

Assim, é possível concluir que o elo mais frágil da cadeia produtiva arca com os 

principais problemas envolvendo a atividade. Esses elementos levam o autor a 

caracterizar a fumicultura como uma “servidão moderna”. Os agricultores se 

submetem a esse sistema de produção oferecendo a sua força de trabalho e a sua 

terra, perdem a sua autonomia,  pois devem produzir a partir das diretrizes da 

empresa e ainda arcam com as consequências negativas.  

Em certo sentido podemos considerar  que a empresa contrata os agricultores 

para produzirem o tabaco, como em uma prestação de serviço , no entanto, isso se 

dissolve nas relações contratuais onde se evidenciam duas partes, coloca-se de um 

lado a empresa e de outro o agricultor em um “sistema integrado”, no entanto, é 

possível pensar que não se trata de uma integração e sim de uma subordinação. A 

empresa insiste na “integração” porque isto é uma forma de se eximir de pagar os 

direitos trabalhistas que os agricultores teriam caso fosse reconhecida a verdadeira 

relação entre a empresa e o agricultor. Os agricultores, como evidencia também 

Pinheiro e Luz (1998) apud Almeida (2005) não teriam dificuldades em reconhecer 

todos essas injustiças elencadas acima, percebem que estão amarrados e 

subordinados a empresa. Alguns agricultores mais conformistas concordariam que é a 

ordem natural das coisas nas relações de poder desiguais, pois a tendência é a “corda 

arrebentar sempre do lado mais fraco”. No entanto, continuam se submetendo a esse 

tipo de produção, o que caracterizaria então a servidão moderna.   

Quando olhamos para a fumicultura como agricultura familiar, temos em nossa 

mente a figura de uma família que produz visando o mercado, ela segue as diretrizes 

de produção tecnificada e tem como elo de ligação com o mercado a relação com a 

indústria fumageira. Vemos assim esse fumicultor como uma unidade, ele teria assim 

relativa autonomia quanto ao seu modo de produção. Quanto olhamos a fumicultura a 

partir da perspectiva da servidão moderna como trata Almeida (2005) temos a 

perturbadora imagem das empresas transnacionais fumageiras como um polvo gigante  

que estende os seus tentáculos por todo o globo. A grandeza expressa o poder e os 

tentáculos são seus instrumentos de  ação e controle, eles influenciam nas esferas 
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políticas e econômicas. Um desses tentáculos se entende em direção aos pequenos 

agricultores, amarrando-os e explorando-os a partir dos contratos. Não poderíamos 

nos perguntar o porquê do interesse em promover a “integração” com estes 

agricultores. Porque não produzir tabaco aos moldes dos grandes estabelecimentos 

rurais? Não seria pela maior facilidade em controlar os pequenos agricultores, aqueles 

que têm dificuldades em encontrar outras perspectivas de sobrevivência no campo?  

A partir da imersão da realidade em que vivem os fumicultores não se pode 

deixar de considerar a perspectiva da servidão. A produção destes agricultores só pode 

ser vendida para a empresa fumageira, ela dita os preços, não há concorrência e os 

agricultores têm que se submeter, pois a empresa tem o monopólio de compra. Os 

agricultores possuem dívidas que adquiram no comércio local durante a safra e prazos 

de pagamento, mesmo com preços ruins se vêem obrigados a vender a produção. Eles 

ainda são assombrados pelo risco de tempestades de granizo que podem acabar com 

as plantações, diante deste risco são levados a efetuar seguros da safra, estes são 

realizados pela AFUBRA (Associação de Fumicultores do Brasil), além de oferecer 

insumos aos agricultores,  ela é também a única empresa que oferece o serviço de 

seguro contra granizo para a fumicultura.  

Sendo assim, a venda torna-se em algumas situações o momento de maior 

tensão durante as safras, diante do comprador da empresa fumageira os fumicultores 

não tem muitas condições de fazer exigências. O produtor pode interromper a compra 

e trazer o produto de volta, no entanto, a necessidade de dinheiro para suprir as suas 

próprias demandas, as dívidas adquiridas durante a safra e o frete a ser pago para 

trazer o produto de volta para ser vendido na mesma empresa em outra oportunidade 

acabam levando o agricultor a vender a sua produção mesmo insatisfeito com os 

valores pagos.  

Observando a forma como se  dão as vendas do fumo paras as indústrias 

fumageiras, é possível perceber que o valor pago tem relações com as oscilações de 

mercado, a partir do trabalho neste tipo de cultivo logo se aprende a identificar as 

diferentes classes de fumo, elas são classificadas principalmente por cor e tamanho. As 

folhas de fumo seco mais valorizadas são aquelas em que predominam o amarelo com 

tons de laranja contendo pintas negras que indicam que este tipo de fumo foi colhido 
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maduro. Essas são as folhas mais compridas, pois se localizam na copa das plantas, 

sendo assim também as últimas a serem colhidas. Além do cuidado com a colheita, o 

fumicultor precisa conhecer uma série de técnicas durante a secagem das folhas na 

estufa, caso contrário pode comprometer a qualidade da sua produção.  

A maioria dos produtores vende a sua safra aos poucos à medida que prepara 

as folhas secas para a venda. É assim que se torna possível observar que lotes com a 

mesma qualidade, no entanto, vendidos em tempos diferentes possuem também 

diferentes valorações. É possível também fazer comparações entre as safras a cada 

ano, havendo anos “ruins” e anos “bons” para vender. Ao refletir sobre a subordinação 

dos fumicultores e o seu vínculo a grandes empresas fumageiras Molina (2013, p. 99) 

argumenta que: 

A questão que se coloca é viabilidade do uso deste território que 
atende a interesses restritos, de agentes específicos, mas que expõe 
a nação a variações de um mercado temperamental, e que torna 
vulnerável toda uma população que não utiliza este território como 
mero recurso, e sim como abrigo. 
  

Nos momentos de desânimo dos agricultores durante as colheitas eles 

debatem sobre as dificuldades, alguns se esforçam em propor alternativas, mas é em 

vão, em meio as suas especulações chegam a conclusão de que não há esperança de 

que haja outra forma de sobreviver no campo como pequeno agricultor se não for a 

partir do cultivo do fumo. Isso faz com que estes se sintam ameaçados a cada vez que 

a questão da fumicultura é debatida, pois vêem que a extinção da cultura de tabaco 

ameaça a sua própria subsistência e continuidade no campo que muito além de um 

espaço de produção é para estes agricultores um território.  

A forma como se dão relações do homem com este espaço contribuem para 

formação de traços culturais específicos, tornando possível considerar que há uma 

cultura própria das populações que vivem no  campo, ela vai se tornar visível nos 

costumes, comportamentos,  crenças e até mesmo na forma de falar destes sujeitos. 

Os fortes laços de pertencimento a este território se expressam no se “sentir em casa” 

ao avistar as paisagens marcadas pelas cercas para criação de animais, o verde das 

plantações e dos remanescentes de florestas, as casas dispersas e o ritmo mais lento 
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que permeia a vida no campo. É assim, que mesmo em condições de vida e de trabalho 

muitas vezes desfavoráveis, os sujeitos do campo persistem. 

De acordo com  Souza (2009, p. 2)  

Nas últimas duas décadas tem se intensificado a luta contra o 
tabagismo no Brasil e no mundo. Contudo, o fumo tem resistido a leis 
e campanhas que o combatem. O Instituto do Câncer estima que 
mais de 30 milhões de brasileiros fumam, e que em todo mundo esse 
número chega a 1,3 bilhão. O Sindifumo (Sindicato das Indústrias do 
Fumo) coloca que são consumidos anualmente cerca de 140 bilhões 
cigarros no Brasil. A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera 
que o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o 
mundo. 

 

A autora  argumenta que este contexto favoreceu a criação da chamada 

Convenção-Quadro para Controle do Tabaco (CQCT). Ela explica que este foi o primeiro 

tratado internacional sobre saúde pública, sendo negociado por 192 países durante os 

anos de 1999 a 2003, sendo assinado pelo Brasil em 2005. A CQCT visa promover o 

controle do tabaco a partir da: 

adoção de medidas relacionadas à propaganda e patrocínio, política 
de impostos e preços, rotulagem, ao comércio ilícito e ao tabagismo 
passivo, a dependência da nicotina, além de cooperação nas áreas 
científica, educacional e sanitária, dentre outras. É, portanto, 
composta por iniciativas intersetoriais e abrangentes, e tem como 
objetivo principal à preservação das gerações presentes e futuras das 
conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas do 
consumo e da exposição à fumaça do tabaco (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE, 2005 APUD SOUZA 2009, p. 02).  

 

De acordo com Bonato (2009) isto implica que os países que assinaram o 

tratado se comprometem a criar medidas que possibilitem a redução do consumo de 

tabaco, a redução da oferta do produto a partir do combate ao contrabando e o corte 

de subsídios a produção, a proteção ao meio ambiente, assim como responsabilidade 

civil e penal nas questões relativas ao controle do tabaco. Por enquanto a Convenção-

Quadro não trouxe grandes impactos aos fumicultores, no entanto, Bonato (2009) 

acredita que a médio e a longo prazo elas chegarão, principalmente com a redução da 

demanda do produto.  

Segundo Kraiczeck; Antonelli (2012) há também como ameaça a produção 

brasileira a questão da perca de mercado para a produção de fumo oriunda da África, 



 

 
286 

a qual vem crescendo nos últimos anos. Este conjunto de situações torna incerto o 

futuro dos pequenos agricultores envolvidos com a produção de fumo, ao mesmo 

tempo em que insere na agenda dos pesquisadores questões urgentes a serem 

respondidas, entre elas, os possíveis meios de possibilitar a transição destes sujeitos 

para outras formas de produção no campo. 

             

Considerações finais  

A teorização implica em pensar a realidade a partir de conceituações. A partir 

da reflexão sobre os sujeitos envolvidos na fumicultura vemos como esse processo é 

complexo, visto que há sempre um ou outro fator que precisa ser desconsiderado. 

Desta forma, conceituar os fumicultores como agricultores familiares, camponeses ou 

então servos modernos implica em um grande desafio ao pesquisador.        

A partir da leitura de trabalhos que vêm investigando os rendimentos obtidos a 

partir da fumicultura, como os efetuados por Bobato (2014) e Kraiczek; Antonelli 

(2012)  e do diálogo com os fumicultores é possível concluir que a economia rural da 

nossa região, principalmente entre os pequenos proprietários é muito dependente a 

fumicultura, ela tem gerado lucros para os pequenos agricultores assim como para o 

comércio agropecuário local. No entanto, mesmo considerando a importância 

econômica é preciso inserir na equação que calcula os rendimentos, os problemas 

ambientais e sociais que permeiam a produção do fumo.        

Há pesquisas que demonstram o impacto econômico da fumicultura , há 

também pesquisas que demonstram os contrapontos e injustiças sociais e ambientais 

decorrentes da atividade, como a de Almeida (2005). Agora é o momento de buscar 

propor alternativas, de levar esperança e novo animo a estes pequenos agricultores. 

Quais outras culturas poderiam ser rentáveis na nossa região? Como os pequenos 

produtores poderiam se organizar para conseguir ter bons rendimentos com a sua 

produção, a formação de cooperativas seria o caminho a seguir? E a agroecologia, 

seria uma boa alternativa para estes agricultores? Temos assim um rol de questões de 

muita urgência a ser debatida e respondida por pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento. 
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A pesquisa, além de apontar possíveis alternativas pode ser de grande valia 

para respaldar a mobilização em prol da implementação de políticas públicas que 

favoreçam a transição dos fumicultores para outros cultivos. No entanto, muito além 

de produzir artigos e obras que podem ficar apenas circunscritas ao meio acadêmico, 

surge o desafio de também propor projetos de extensão envolvendo os agricultores. É 

preciso projetos que abram novos horizontes, que demonstrem que é possível 

sobreviver no campo a partir de outras atividades.  
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municipalitie of Quitandinha-PR 
 

Juliana Margarida Siqueira61 
Elpidio Serra62 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O presente trabalho é o resultado preliminar de uma pesquisa de Mestrado do Programa de 
Pós Graduação de Geografia da UEM. O mesmo é referente à Quitandinha um município 
localizado na região Metropolitana de Curitiba-PR. Esta região possui uma área rural relevante 
em relação às outras metrópoles brasileiras e apresenta uma considerável e diversificada 
agricultura familiar, diante disto, a investigação procura identificar as especialidades da 
agricultura familiar presente econômica e culturalmente no Município, buscando delimitar os 
motivos que favorecem a permanência da população da região no campo, mesmo tendo 
oportunidade de migrar para cidades de maior porte, como Curitiba-PR, Rio Negro-PR ou 
Mafra-SC. Metodologicamente está sendo realizado um levantamento bibliográfico sobre o 
tema e logo após terá inicio a visitação in loco para realização de entrevistas semiestruturadas 
para identificar se os fatores que influenciam esta realidade estão ligados a fatores de origem 
interna ou externa.  
Palavras-chave: Permanência; Agricultura Familiar; Região Metropolitana de Curitiba-PR; 
 

Abstract 
This work is the preliminary result of a Master's research Graduate Program of UEM 
Geography. The same refers to the Quitandinha a municipality located in the metropolitan 
region of Curitiba-PR. This region has a significant rural area compared to other Brazilian cities 
and has a substantial and diversified family farming, on this, the research seeks to identify the 
specialties of this economic family farming and culturally in the city, seeking to define the 
reasons that favor the permanence of population of the region in the field, even having the 
opportunity to migrate to larger cities such as Curitiba, Paraná, Rio Negro-PR or Mafra-SC. 
Methodologically is being carried out a literature on the subject and soon after will begin the 
visitation spot to conduct semi-structured interviews to identify the factors that influence this 
reality are linked to internal or external origin factors. 
Key words: Stay; Family Agriculture; Metropolitan Region of Curitiba-PR; 
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Introdução 

O Espaço Geográfico brasileiro passou por muitas mudanças no final da década 

de 1950 e principalmente em 1960 e 1970, pois o mesmo dava inicio a um complexo 

processo de industrialização, onde até então a base econômica estava centrada na 

agricultura e principalmente na produção do café. Com a crise do café muitos 

agricultores que não conseguiram se modernizar deixam o campo e vão a busca de 

melhores condições de vida nas cidades. Estas mudanças não ocorrem de forma 

simultânea em todos os estados brasileiros, no estado do Paraná as mudanças mais 

drásticas ocorram a partir da década de 1970. Nessa década ouve uma inversão da 

situação rural-urbana.  

Dessa forma a população urbana supera a rural, passando a ser representada 

pela porcentagem de 41,07% da população residindo no campo e 58, 93% de 

residentes na cidade. Atualmente a população urbana do Paraná é maior que a 

população Rural, aproximadamente 85,3% dos habitantes do estado reside na cidade e 

14,6% moram no campo.  

Assim o presente trabalho procura retratar a realidade do município de 

Quitandinha que está localizado na Região Metropolitana de Curitiba que apresenta 

características diferenciadas em relação ao estado, pois em Quitandinha 71,4 % da 

população vivem no campo e 28,5% na cidade. Metodologicamente está sendo 

realizado um levantamento bibliográfico e analise dos dados do IBGE e Ipardes 

referentes a este município.  

Primeiramente será discutido sobre as mudanças no espaço geográfico com a 

modernização da agricultura no Brasil e no Paraná e suas consequências econômicas e 

sociais. 

Em um segundo momento será debatido a questão do rural e urbano na 

atualidade, pois já que o trabalho é a respeito desta temática, estes não podem ser 

trabalhos como se fossem antagônicos ou separados, não tem como só enfatizar o 

rural e deixar de lado o urbano, pois esses são realidades são confluentes e desta 

forma merecem uma análise de suas especificidades. 

Em um terceiro momento a discussão será em torno da Região Metropolitana 

de Curitiba, como está se desenvolveu economicamente e socialmente, e a dinâmica 
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da população dos municípios que compõem essa região. E entender que mesmo está 

apresentando uma alta concentração industrial não elimina as peculiaridades de 

alguns municípios predominantemente rurais, como Quitandinha. 

Por fim, a discussão procura expor as características do município, procurando 

demonstrar suas particularidades e os motivos que favorecem a permanência da 

população no campo. 

 

Transformação do Espaço Geográfico brasileiro, a partir da 
Modernização da Agricultura.  

A partir das décadas de 1970 e 1980, o Brasil estava passando por profundas 

transformações na agricultura, conhecidas como a modernização da agricultura63 

ocasionada por um modelo de agricultura mecanizada que exigia cada vez menos mão 

de obra, ou seja, passou a ocorrer à substituição do trabalho braçal pelo mecanizado, 

com adoções de máquinas, como resultado da submissão do campo á cidade e da 

agricultura á indústria64, em que o trabalho passa ser incorporado cada vez mais pelo 

uso de tecnologia em substituição ao trabalho manual. 

 Esse processo teve como consequência uma concentração fundiária, um 

esvaziamento do campo, movimento esse de pessoas, conhecido como êxodo rural.  

Nesta perspectiva, Silva (1999,) salienta que essas transformações no meio 

rural com a implantação de culturas mecanizadas, investimentos em máquinas, 

insumos entre outros, gerou a concentração de terras e a expulsão do homem do 

campo para as cidades, configurando-se outra realidade no território nacional, tanto 

no meio político, econômico quanto social. No entanto, essas transformações foram 

desiguais, em todas as regiões brasileiras. Significando que progresso técnico na 

agricultura não se fez de maneira homogênea, este se firmou de modo parcial, 

conservador e doloroso. Parcial porque atendeu exclusivamente a algumas regiões 

                                                           
63
“Nos anos, 70 sustentava-se que a chamada “questão agrícola” havia sido superada pelo processo de 
modernização baseado na mecanização e na utilização de variedades selecionadas de sementes e 
insumos químicos”. Nos anos 80, sustentava-se que este processo de modernização aprofundara a 
integração da agricultura com os capitais industriais, comerciais e financeiros que a envolvem, 
formando o que foi chamado de “complexos agroindustriais”. (BUAINAIN, et al.,2003,P.313). 

64
Ariovaldo Umbelino de Oliveira entende que “o processo de desenvolvimento do capitalismo na 
agricultura de nossos dias está marcado pela sua industrialização” (OLIVEIRA, 1991, p. 23). 
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brasileiras, além disso, não envolveu todas as etapas dos ciclos produtivos, 

especialmente dos principais produtos agrícolas nacionais, como café, cana-de-açúcar, 

e tantos outros. Conservadora, porque simplesmente ateve-se ao objetivo de 

introduzir inovações tecnológicas no campo (máquinas, sementes melhoradas, 

agrotóxicos, etc.), mediante a poderosa ferramenta do crédito oficial subsidiado pelo 

Estado autoritário; dolorosa, porque foi responsável por remeter às cidades, entre os 

anos sessenta e noventa, um contingente estimado em quase 40 milhões de pessoas 

sem perspectivas de emprego e vida digna, bem como por frustrar expectativas de 

construir um país mais justo e equilibrado. (SILVA, 1999).  

No Paraná o processo de Modernização Agrícola, provocou transformações 

substanciais na estrutura fundiária do estado, mostrando assim uma forte 

concentração da posse da terra, pela inversão da relação campo-cidade e também 

pelo êxodo rural. 

 

O Rural e o Urbano  

Nas últimas décadas a Geografia vem trazendo para o seu campo de estudo 

discussões e até mesmo contribuições a respeito da questão rural-urbano. Essas 

discussões decorrem das mudanças que foram ocorrendo no espaço geográfico 

brasileiro decorrente do processo acelerado de urbanização. A agricultura passou por 

mudanças que fez com que a maioria das pessoas deixasse o campo e se deslocaram 

para as cidades, desta forma tanto o campo como as cidades começam a apresentar 

novas funções. Com essas transformações torna-se cada vez mais complexo delimitar 

o que é rural e o que urbano, fazendo surgir assim novos questionamentos como: o 

que permite a identificação de uma área como urbana ou rural? É o predomínio das 

atividades que ali se desenvolvem? É o modo de vida? São as características do 

ambiente? 

No Brasil a definição oficial de rural e urbano: 

é baseada na lei e desconsidera o mensuramento de características 
como o tamanho populacional, ocupação, renda ou  pressão 
antrópica. A classificação baseia-se nas áreas, sendo a população 
classificada como rural ou urbana de acordo com a localização de seu 
domicílio. Para o IBGE são urbanas as sedes municipais (cidades) e as 
sedes distritais (vilas), cujos perímetros são definidos por lei 
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municipal. Também são consideradas urbanas as áreas urbanas 
isoladas, igualmente definidas por lei municipal, porém separadas 
das cidades ou das vilas por área rural ou outro limite legal. As áreas 
rurais são aquelas fora dos perímetros definidos como urbanos. 
(IBGE, 2000, v.7). 

 

Essa definição não é suficiente para explicar a realidade a qual vivenciamos em 

nosso país e nem para fomentar os debates e muito menos permear trabalhos 

geográficos a respeito da temática. Para Endlich, (2006, p.156) a maioria dessas 

delimitações a respeito do que é rural e o que é urbano, não tem importância alguma 

se não contribuírem para o entendimento das dinâmicas sociais.   

De acordo com Marques (2002,p.100) existem atualmente duas amplas 

abordagens sobre as definições de campo e cidade: a dicotômica e o continuum. Na 

abordagem dicotômica o campo se opõe a cidade; já na abordagem do continuum a 

industrialização seria elemento que aproximaria o campo da realidade urbana. De 

acordo com a autora Sorokin, Zimmermann e Galpin (1986) são referências da 

abordagem dicotômica e enfatizam diferenças entre rural e urbano. Marques destaca 

que estes autores classificam essas diferenças da seguinte forma: 

diferenças ocupacionais ou principais atividades em que se concentra 
a população economicamente ativa; (2) diferenças ambientais, 
estando a área rural mais dependente da natureza; (3) diferenças no 
tamanho das populações; (4) diferenças na densidade populacional; 
(5) diferenças na homogeneidade e na heterogeneidade das 
populações; (6) diferenças na diferenciação, estratificação; e 
complexidade social; (7) diferenças na mobilidade social e (8) 
diferenças na direção da migração. (MARQUES, 2002, p.100). 

 

Assim a outra abordagem seria ao contrário, pois de acordo com Marques 

(2002, p.101) o continuum admitiria maior integração entre cidade.  E dentro desta 

abordagem do continuum são empregadas duas vertentes como assegura Wanderley 

(2001). Segundo o autor, a primeira seria centrada no urbano, sendo este fonte de 

melhoria, enquanto o polo rural seria expressão do retrocesso, estando fadado à 

redução pela expansão do urbano. Juntamente com a teoria da urbanização do campo, 

esta visão do continuum revelaria o fim da realidade rural. A segunda vertente do 

continuum seria aquela que aproxima o rural-urbano, sendo que mesmo com a 

aproximação de suas semelhanças, suas peculiaridades não desaparecem. 
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 Desta forma essa segunda vertente reafirma a existência do rural. E é levando 

em consideração está vertente que está pesquisa está sendo desenvolvida, 

procurando mostrar o modo de vida de quem mora no campo. 

 

Características da Região Metropolitana de Curitiba  

A RMC faz parte de uma das regiões mais antigas do Estado do Paraná, ocupada 

a partir do século XVII pelos paulistas, excitados pela mineração do ouro. O período do 

ouro marcou a economia da RMC e contribuiu para a fundação de Curitiba como pela 

abertura de vias de comunicação com o litoral, o que proporcionou o desenvolvimento 

inicial da região (WACHOWICZ, 1988, p. 57). 

 Além da exploração do ouro, durante o século XVII, a região se inseriu na “rota 

do tropeirismo”, a qual interligava o Rio Grande do Sul a Sorocaba/SP. A atividade 

pecuária se desenvolveu e possibilitou a integração da região com São Paulo no 

processo de criação e comércio de gado.  

Nas primeiras décadas do século XIX, inicia-se, com a extração da erva mate, 

um novo período econômico na região, este prosperou a ponto de desequilibrar a 

produção de subsistência e da oferta de alimentos pela escassez de mão de obra. Com 

a produção pecuária e a exportação da erva mate, a região passou a ser incluída na 

economia nacional e internacional, o que trouxe resultados políticos: a emancipação 

da Comarca do Paraná, em 1854, com Curitiba – 6 mil habitantes – como a capital da 

província (KARAM, 2001). 

Durante o século XIX, o Paraná sofreu os impactos das mudanças que ocorriam 

em toda a sociedade brasileira. As leis que limitavam a oferta de mão de obra escrava 

(Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário) e sua decorrente valorização, assim como a 

Lei de Terras (1850) – que colocava todas as terras sob a administração governamental 

e condicionava o acesso à compra – , aliadas à visão modernizadora das elites locais, 

promoveram alterações significativas no Estado. Está, entre as ações modernizadoras, 

a construção da ferrovia Curitiba – Paranaguá, logo estendida até o Porto Amazonas 

(ponto de navegação do rio Iguaçu), e a abertura da estrada da Graciosa (1873), que 

liga a região ao litoral (MADE, 1997). 
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Neste contexto é que se estabelece uma política de estímulo à vinda dos 

imigrantes europeus para a região. A expectativa de “branqueamento” da população e 

as possibilidades de um novo ritmo de colocavam a região no circuito da modernização 

brasileira. Os imigrantes eram considerados mais aptos pelos conhecimentos com o 

trato da terra, o cultivo, a colheita, o uso de equipamentos, a comercialização, entre 

outros.  

Com a imigração européia, foram se formando no entorno de Curitiba várias 

colônias como resultadas da política de incentivo do governo de Lamenha Lins, as 

colônias foram estruturadas com base na propriedade da terra, na mão de obra 

familiar e na produção para o abastecimento alimentar dos citadinos e dos envolvidos 

nas atividades extrativistas. A política de estímulo à imigração fez com que, no período 

entre 1872 a 1900, a região de Curitiba recebesse em torno de 30 mil e, de 1900 a 

1920, mais 27 mil. Predominavam os poloneses, italianos, alemães, seguidos por 

franceses, ingleses, suíços, russos, espanhóis, holandeses (KARAM, 2001). 

 Este modelo promoveu um fortalecimento da urbanização de Curitiba e, ao 

mesmo tempo, permitiu a instalação de novos municípios desmembrados da capital 

(De 1852 a 1890: São José dos Pinhais; Campo Largo; Bocaiúva do Sul; Rio Branco do 

Sul; Almirante Tamandaré; Colombo; Araucária). 

Com a aprovação do Código de Postura de Curitiba, no final do século XIX, 

foram definidos os limites entre o rural e o urbano e adotados planos de ocupação de 

acordo com o estilo europeu. Segundo Karam (2001), a cidade de Curitiba, com o 

entorno constituído pelo cinturão Verde, demonstrava que o rural reafirmava-se como 

espaço a serviço da urbanização.  

Com a crise do extrativismo da erva-mate, principalmente na região dos 

Campos Gerais, ocorreu a primeira corrente de migração interna, em direção a 

Curitiba. Entre 1920 e 1940, a população dessa cidade passou de 78.896 para 142.185 

habitantes. No entanto, é no período de 1940 a 1970 que a região experimentou um 

intenso crescimento populacional.  

Em 1970, o número de habitantes da região totalizava 812.397, dos quais cerca 

de 80% vivia na cidade polo. Curitiba era responsável por contabilizar 609.026 

habitantes, sendo 96,0% residente no meio urbano. Quando subtraídos os residentes 
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urbanos de Curitiba, a participação da população rural da região subia para 68,0%. 

Segundo relata Moura et al (2004), a RMC é a Região Metropolitana (sobre 

aglomerações urbanas de caráter metropolitano) com maior extensão territorial e com 

o maior contingente de população rural (1970: 20,09%; 2000: 8,82%).65 É nas décadas 

de 1970 e 1980 que a migração torna-se mais intensa e o crescimento das cidades fica 

evidente, principalmente nos pólos regionais e no estadual.  No mapa abaixo é possível 

observar a dinâmica da população dessa região em 40 anos. 
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São Paulo: 4,2%; Rio de Janeiro: 0,5%; Belo Horizonte: 2,5%; Brasília: 6,7%; Fortaleza: 3,5%; Porto 
Alegre: 4,5%; Recife: 3,1%; Salvador: 1,6%; Belém: 2,3%; Campinas: 2,9%; Goiânia: 1,6%. Fonte: IBGE, 
2000; PNUD 2003; IPEA, 2002. IN: MOURA, R; DELGADO, P; DESCHAMPS, M; CARDOSO, N. A realidade 
das áreas metropolitanas e seus desafios na federação brasileira: diagnóstico socioeconômico e da 
estrutura de gestão. Curitiba: IPARDES, 2004. 
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Mapa 01 – População Rural da RMC entre os anos de 1970 á 2010 

Fonte: IBGE, 2014 

 

 Com o mapa é possível perceber a concentração de pessoas em Curitiba, esse 

processo foi decorrência da intensificação do fluxo migratório devido às grandes 

transformações que o Paraná experimentava em função, principalmente, da 

modernização do campo via estreitamento da relação, a montante e a jusante, entre o 

setor agropecuário e o industrial, iniciada na segunda metade da década de 1960.  
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Transformações de base tecnológica, produtiva e de ocupação do solo foram 

responsáveis pela intensificação da migração da população rural. Migração em direção 

às novas fronteiras agrícolas do país (oeste, norte), às terras ociosas e/ou acessíveis no 

interior do Estado e, sobretudo, às cidades e à capital do Estado. Houve 

transformações, também, na política nacional e estadual de atração de uma série de 

investimentos industriais para a região metropolitana66. 

Nas palavras da equipe da COMEC (Coordenadoria da Região Metropolitana de 

Curitiba), a inserção da RMC no Paraná tende, desde os anos 1970, à contínua 

“concentração das atividades econômicas, dos postos de trabalho e da população 

estadual” (2002, p. 66). São dados sobre a região: possui estrutura industrial mais 

diversificada e avançada; é favorecida pela localização (eixos rodoviários, ferroviário, 

aeroporto internacional e próxima ao porto de Paranaguá);  

Atualmente a Região Metropolitana de Curitiba é Constituída por 29 

municípios, a RMC é a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, com 

3.223.836 habitantes, e concentra 30.86% da população do Estado. Também é a 

segunda maior região metropolitana do país em extensão, com 16.581,21km² (COMEC, 

2014).  

Pode-se afirmar que mesmo com o intenso crescimento industrial e do setor de 

serviços na RMC não retirou dela uma de suas peculiaridades: o baixo grau de 

urbanização em diversos municípios e a marcante dependência dos mesmos em 

relação à produção primária. O próprio PDI (COMEC, 2014) reconhece a 

heterogeneidade da região e ressalta a existência de municípios “eminentemente 

rurais”, a exemplo de Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, 

Mandirituba, Quitandinha, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Em geral, costuma-se 

falar de um “rural invisível” da RMC, por se tratar de uma realidade pouco observada e 

analisada. Que apesar de ser desta região apresentar um forte processo de 

industrialização, o espaço de produção e de sociabilidades vinculadas à agricultura 

ainda é significativo, como o caso de Quitandinha. 

                                                           
66
Como resultado desse processo, foi criada a “Cidade Industrial” no município de Araucária, com a 
implantação da Petrobrás, e foram instaladas as “indústrias dos segmentos modernos da metal-
mecânica – Volvo, New Holland, Bosch, entre outras” (IPARDES, 2014). 
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Algumas Considerações a respeito do Município de Quitandinha  

Como já foi dito anteriormente delimitar o que é rural e o que é urbano não é 

um trabalho muito fácil na atualidade, pois não podemos dizer que o rural se define 

somente pelas atividades de produção, sobrevivência ou moradia no campo, e não 

podemos afirmar que o urbano é somente uma cidade. Na realidade estes estão mais 

ligados do que imaginamos como afirma Souza (1995, p.65) “a cidade e o campo, hoje, 

são realidades confluentes” e desta forma merecem uma análise de suas 

especificidades.  

Diante disto, para compreender uma realidade de um município onde a 

população rural é a maioria, é necessário realizar uma análise aprofundada sobre as 

características deste rural e a relação que este tem com o seu entorno. 

 O município de Quitandinha, o qual está localizado na RMC de Curitiba-PR, foi 

desmembrado de Rio Negro e Contenda e instalado em 13 de Junho de 1961, por meio 

da Lei Estadual nº 037.  Possuí um total de 17.089 habitantes, onde 12.202 vivem no 

meio rural e 4.887 vivem na área urbana, apresentando assim um baixo grau de 

urbanização, de acordo com estimativas do IBGE (2010) 67. A maioria desta população 

é formada por imigrantes e descendentes de europeus (poloneses e alemães). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

Atualmente de acordo com o IBGE (2010), o estado do Paraná tem uma população de 10.444.526 
habitantes. Esses números mostram uma taxa de crescimento anual de 1,4%, que é inferior a do Brasil 
como um todo. O censo de 2010 mostra também, que a população urbana do Paraná é hoje maior 
que a população Rural, aproximadamente 85,3% dos habitantes do estado reside na cidade e 14,6% 
moram no campo. 
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Mapa 02 – Localização de Quitandinha no Paraná 

 

 

Fonte: Ipardes,2014 

 

Esses dados não se remetem somente o presente momento, mas também as 

décadas de 1960 e 1970, quando o Paraná passava por mudanças significativas (tanto 

nos aspectos econômicos, como nos sociais e também na estrutura fundiária) devido à 

modernização no campo a maioria das pessoas que viviam no rural migravam para 

cidade. Como afirma Melo (2011, p.67)  

O processo de modernização da agricultura paranaense ocorre a 
partir do final da década de 1960 e início da década de 1970. [...] esse 
processo foi a transformação da base técnica da produção agrícola 
nos seguintes aspectos: mecanização, eletrificação, irrigação e 
conservação do solo, uso de fertilizantes e agrotóxicos, além de 
outros, peculiares a certas culturas.[...] o processo de modernização 
agrícola paranaense teve forte impacto nas relações campo – cidade 
da população do estado, com a diminuição do crescimento da 
população estadual e a inversão da situação rural-urbana. [..] Dessa 
forma a população urbana supera a rural em meados da década de 
1970, com essa relação passando a ser representada pela 
porcentagem de 41,07% da população residindo no campo e 58, 93% 
de residentes na cidade. (MELO,2011,P.67). 

 

O município em questão apresentava e ainda apresenta características 

diferenciadas dessa realidade relatada, como podemos observar no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 - Quitandinha – PR, População Rural e Urbana, 1970-2010 

 

Fonte: IBGE 2014 

 

Em 1970 o Município apresentava uma população total de 10.853 habitantes, 

sendo que destes 9.621habitantes vivam no campo. Em dez anos (1980) essa 

população teve um aumento significativo de 1.542 habitantes, sendo que desses 1.188 

habitantes foram morar no campo e somente 354 habitantes ficaram na área urbana, 

totalizando 12,395 habitantes ao todo. Após mais uma década essa população 

continua a crescer, pois em 1991 já tinha uma população de 14.418 habitantes, 

representando um crescimento de 2,023 habitantes e significando um número de 

1.133 habitantes para o meio rural e 890 para a cidade. 

 Em nove anos (2000) o crescimento continua, atingindo 15,272, portanto 

menos significativa que nos anos anteriores com um total de 854 e destes 570 foram 

para a cidade e apenas 284 para o campo. Em 2010 a população do município continua 

a apresentar crescimento para 17,089, no entanto, a população rural não teve 

crescimento e sim diminuição (-24) enquanto na área urbana teve um aumento de 

1,841 habitantes. 

 Desta forma se nesse período a população cresceu e números 1,817 e na área 

urbana teve um aumento de 1,841, o que supostamente significa que a população que 

saiu do campo se deslocou para a área urbana do Município ou até mesmo mudou-se 

para cidades mais próximas de Curitiba. Apesar de na última década este município 
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apresentar decréscimo na população do campo, a mesma continua sendo significativa, 

pois está ainda apresenta-se essencialmente agrícola.  

Com um total de 446, 396 Km² de extensão territorial, 442 Km² abrange á área 

rural e apenas 4,39 Km² corresponde à área urbana.  

A área rural é constituída por pequenas propriedades, de acordo com os dados 

da prefeitura do município (INCRA, 2014), só existem apenas 3.270 propriedades 

cadastradas, embora na realidade existam mais, ou seja, ainda há propriedades sem 

cadastros. A maioria delas possui entre 1 a 50 ha, realidade está presente também em 

mais alguns municípios da região, como demonstra Queiroga (2006 p.51-52): 

Em 1998, segundo dados do INCRA (s.d.), mesmo sem contar com os 
dados da Lapa e de Campo Magro, o número de imóveis rurais chega 
a 30 mil, sendo 28 mil imóveis com área inferior a 50 hectares, ou 
93% do total. Além do elevado número de pequenas propriedades na 
RMC, outra característica que se sobressai é a concentração 
fundiária. Naquele mesmo ano (1998), as 28 mil propriedades 
detinham apenas 27% da área total. No extremo oposto, as 693 
propriedades com área superior a 200 hectares detinham mais de 
58% da área total dos estabelecimentos. Este contraste entre o 
elevado número de pequenas propriedades, detentoras de pouca 
área, versus o pequeno número de grandes propriedades, com muita 
área, apresenta certa lógica de distribuição geográfica na RMC. As 
grandes propriedades estão localizadas majoritariamente ao norte da 
capital e as pequenas propriedades predominam em Curitiba e nos 
municípios situados na porção sul da RMC. (QUEIROGA, 2006, p.52-
52) 

 

As pequenas propriedades em Quitandinha estão localizadas nas comunidades 

rurais. No total são 42 comunidades68, algumas bem próximas do núcleo urbano e 

outras com até mais de 40 quilômetros de distância. A atividade econômica 

predominante nessas comunidades é a agricultura, essas atividades têm como base de 

produção as famílias, o que as caracterizam como Agricultura Familiar.  Para Tedesco 

(2001, p. 11)  

                                                           
68

Os nomes das comunidades são: 1-Reis, 2- Cachoeira, 3- Turvo, 4- Pinhal, 5- Branco, 6- São Gabriel, 7- 
Campina, 8- Lagoa Verde, 9- Pangaré, 10- Nova Descoberta, 11- Pangaré Velho, 12- Cerro Verde, 13- 
Limas, 14- Cerro Verde de Cima, 15- Cosme, 16 - Cerrinho, 17- Doce Fino, 18 - Palmital, 19 - Quicé, 20 - 
Vermelhinho, 21- Tarbordas, 22- Doce Grande, 23- Ribeirão Vermelho, 24- Ponta Nova, 25- Barro 
Branco, 26- Uvaneiras, 27- Anta Magra, 28- Tamborete, 29- Caí de Baixo, 30- Lambari, 31- Quicé dos 
Ribas, 32- Barro Branco, 33 - Campestre, 34- Campestre do Paulo, 35- Mato Branco, 36- O Caizinho, 
37- Pires, 38- Água Clara de Cima, 39- Lagoa, 40- Aterrado Alto, 41- Rio da Várzea e 42-  Águá Clara de 
Baixo. 
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Alguns atributos que é geral na discussão sobre agricultura familiar é 
esta é proprietária dos meios de produção, a família é que realiza o 
trabalho na terra, apresentam algumas modalidades de produção e 
manifestações de valores e tradições (patrimônio sociocultural) e 
tudo é feito em torno da e para a família. (TEDESCO, 2001, p.11) 

 

A maioria dessas famílias do município em questão são as proprietárias das 

terras e são as que trabalham na produção. As produções que mais se destacam são as 

culturas de milho, feijão, batata inglesa, batata doce, cebola e hortaliças. Sendo que as 

hortaliças são levadas para Curitiba e vendidas no CEASA da capital. Há em algumas 

propriedades, no qual o relevo favorece a produção de soja, a qual depois de colhida é 

levada para a o entreposto da cooperativa Bom Jesus69. Atualmente muitos 

agricultores estão estabelecendo relações com algumas empresas para produzirem 

fumo ou criarem granjas.  

Na verdade está relação é vista com a exploração da mão de obra familiar 

explorada pelas grandes empresas capitalista, pois estas dão todo o subsidio para o 

desenvolvimento dessas atividades. Desta forma, acredita-se que para o capitalismo o 

que importa é a terra e a mão de obra como salienta Oliveira, (1991, p49) “o 

fundamental para o capital é a sujeição da renda da terra, pois a partir daí, ele tem as 

condições necessárias para sujeitar também o trabalho que se dá na terra. 

Primeiramente, o capital sujeita a renda da terra e em seguida subjuga o trabalho nela 

praticado”. 

Essa interferência das empresas é uma das formas de racionalidade moderna 

presente no capitalismo, pois existem certas produções que necessitam de cuidados e 

dedicação e muitas vezes para o capital investir em terra, produzir em larga escala, ter 

certos cuidados não é viável e muito caro, sendo melhor utilizar da terra e da mão de 

obra familiar. Desta forma essa relação muitas vezes é uma alternativa para essas 

famílias continuarem em suas terras, já que muitas vezes não conseguem adquirir 

créditos para melhorarem suas produções e conseguirem concorrer com o mercado. A 

                                                           
69

A cooperativa Bom Jesus tem sua sede no município de Lapa, e seu entreposto instalado em 
Quitandinha e conta com 420 associados, destes 378 são produtores de Quitandinha e os outros 42 
são de municípios  vizinhos. (Informações concedidas em 2014 pelo gerente Leandro Filipak, do 
entreposto de Quitandinha). 
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terra é algo muito importante para essas famílias, ela é vista por eles como um bem de 

família como afirma Corona (2010): 

É possível afirmar que a questão da terra vista como um patrimônio 
familiar coloca em evidência a interrelação existente entre os 
aspectos matérias e imateriais presentes nas estratégias que são 
estabelecidas no espaço ou território no qual se desenvolve a vida 
destas famílias. Há diferenças de posições na estrutura social e nas 
disposições para a ação e, ao mesmo tempo, semelhanças, quando 
observados o sentido e a finalidade de tais ações. Ou seja, ao 
estabelecer as estratégias fundiárias [...] procuram enfrentar as 
limitações e as pressões do mercado de terras e aproveitar as 
possibilidades abertas pelo mercado, com o objetivo de manter a 
família no estabelecimento rural. (CORONA, 2010, p.176-177). 

 

Observa-se que em Quitandinha, algumas comunidades que estão mais 

próximas a cidade nem sempre se ocupam da agricultura, fato observado nas 

Comunidades do Pangaré, Lagoa Verde e Campina. Algumas dessas características se 

assemelham com o que Silva, 1999 nomeia de Novo Rural brasileiro que seria a 

permanência da população no campo se ocupando de atividades não agrícolas. 

Para Silva, (1999): 

As principais atividades não agrícolas com importância crescente no 
meio rural brasileiro deve-se destacar, em primeiro lugar, aquelas 
relacionadas com a proliferação de indústrias, em particular das 
agroindústrias, no meio rural. Em segundo lugar vêm aquelas 
atividades relacionadas á crescente urbanização do meio rural (como 
moradia, turismo, lazer e outros serviços) e a preservação do meio 
ambiente. Finalmente, em terceiro lugar, mas não menos importante 
nesta rápida caracterização das atividades não agrícolas que vem se 
desenvolvendo no nosso meio rural, é preciso destacar a proliferação 
dos sítios de recreio, ou simplesmente chácaras que são pequenas 
áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe média 
Urbana, geralmente inferior a 2 hectares, localizadas nas periferias 
dos grandes centros urbanos, na orla marítima ainda não 
densamente povoada ou em áreas próximas a rios, lagos, represas ou 
reservas florestais, e com fácil acesso através das principais rodovias 
asfaltadas do país. (SILVA, 1999, P.12) 

 

Dentre as atividades não agrícolas citadas anteriormente, uma delas que vem 

se destacando nas comunidades denominadas, é a proliferação dos sítios para lazer 

das famílias de classe média de Curitiba. Desta forma, para Silva, (1999.p.26) “a criação 

de empregos não agrícolas nas zonas rurais é, portanto, a única estratégia possível 
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capaz de, simultaneamente, reter essa população rural pobre nos seus atuais locais de 

moradia e ao mesmo tempo, elevar o seu nível de renda”. 

Desta forma, pode-se concordar com Silva somente em partes, pois essas 

comunidades não é significa somente o lugar de moradia para quem ali vive, mas 

envolvem as tradições e valores dos mesmos, pois estes preferem continuar morando 

ali e ir trabalhar todos os dias em Curitiba, já que não gostam de viver na capital. O 

deslocamento de pessoas que vão para Curitiba e depois voltam é constante, já que 

muitos não se adaptam ao cotidiano da cidade grande.  

 

Considerações Finais  

Após toda explanação feita, considera-se assim que o Município de 

Quitandinha apresenta uma realidade que se diferencia em seus aspectos sociais, 

culturais, econômicos e demográficos, do que normalmente se caracteriza como 

metropolitano. 

No que diz respeito aos aspectos sociais, tem se uma complexa realidade da 

maioria da população vivendo em comunidades rurais. Aspectos culturais, pois a 

população deste município foi formada por descentes de imigrantes europeus 

(principalmente poloneses e alemães) que trouxerem suas características do seu país 

de origem, mantendo muitas tradições até a atualidade. Aspectos econômicos, pois 

apresenta uma agricultura familiar que envolve formas tradicionais e modernas de 

produzir. E nos aspectos demográficos é que desde a década de 1970, quando a 

maioria dos pequenos municípios perdia população, Quitandinha tinha acréscimo no 

seu número de habitantes, principalmente crescimento da população na área rural do 

município. 

 Desta forma é possível dizer que todas essas particularidades contribuem para 

o prolongamento dos agricultores familiares no espaço físico e social que lhes são 

próprios demarcando desta forma o seu território.  
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O desenvolvimento da Geografia Agrária: Breves 
considerações 

Development of Agrarian Geography: Brief considerations 
 

Jonas Emanuel da Rocha Antão70 
 

Eixo Temático: Geografia Agrária 

Resumo 
As breves discussões presentes neste artigo, visam compreender o desenvolvimento da 
Geografia Agrária. Para entender esse processo, foi necessário realizar um levantamento 
bibliográfico acerca do desenvolvimento da Geografia Agrária. Percebe-se que, para 
compreender esse processo foi necessário entender os métodos e os paradigmas que 
nortearam o pensamento geográfico. Primeiramente com o positivismo e seus procedimentos 
de estudar a paisagem, a partir da observação e descrição. Continuadamente, seguimos nas 
trilhas do neopositivismo, utilizando-se dos cálculos matemáticos para estudar o espaço 
geográfico, entendendo-o como um conjunto de elementos que podem ser estudados 
separadamente e calculados. Em seguida, o Materialismo Histórico e Dialético que além de 
utilizar procedimentos anteriores, analisar as contradições do espaço ocasionada pelas 
relações sociais na produção do espaço geográfico. Para a compreensão do objeto geográfico, 
será discutido a tríade que David Harvey elabora em busca da compreensão do espaço. Sendo 
assim, refletida a obra do autor, como os três espaços, em busca de aplica-los no espaço rural 
por meio de um exemplo fictício. 
Palavras-Chaves: Desenvolvimento Geografia Agrária, Métodos, Espaço Geográfico. 
 

Abstract 
The brief discussions within this article aimed at understanding the development of Agrarian 
Geography. To understand this process was necessary to perform a bibliographical survey of 
developments in Agrarian Geography. They noticed that to understand this process was 
necessary to understand. The methods and the paradigms that orientated the geographical 
thought. Firstly with positivism and to its procedures to study the landscape, from observation 
and description. Continually, we follow the neopositivism trails, utilizing mathematical 
calculations to study the geographic space, understood as a set of elements that can be 
studied separately and calculated. Then the Historical and Dialectical Materialism which 
besides using previous procedures, analyze the contradictions of space occasioned by social 
relations in the production of geographical space. For understanding the geographic object, 
will be discussed the triad that David Harvey elaborates in search of the understanding of 
space. Thus, reflected the author's work, as the three spaces, in search to apply them in the 
rural space by means of a fictitious example. 
Keywords: Development Land Geography, positivism, neopositivism, Historical and Dialectical 
Materialism, Geographic space 
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Introdução 

A agricultura é um dos divisores de água no desenvolvimento dos seres 

humanos. É a partir do desenvolvimento da mesma, que o ser humano passou a 

produzir o seu próprio alimento, deixando de ser nômade, passando a ser 

caracterizado como sedentário. Este estágio proporcionou agrupamentos humanos 

cada vez maiores originando os primeiros povoados, em seguida vilas e finalmente o 

surgimento das cidades como Grécia e Roma. Mesmo o homem produzindo o espaço 

urbano e este para alguns torna-se o espaço principal do homem, o mesmo não deixou 

de produzir o espaço rural, que vem se modernizando, mesclando o moderno e o 

tradicional através de conflitos constantes pela posse da terra. O espaço urbano e o 

rural formam a totalidade do espaço geográfico. Assim ambos os espaços são 

inseparáveis. 

 A produção do espaço rural tornou-se objeto de estudo de um ramo da 

Geografia, que buscava compreender como ocorre essa produção, quanto é 

produzido, o lucro que é gerado, quais os sujeitos intrincados e os conflitos envolvidos 

entres os homens e as ideologias que produzem o espaço geográfico rural. A geografia 

agraria na atualidade caracteriza-se como um dos principais ramos da geografia, por 

até aos estudos da porção do espaço rural, estudando esse espaço a Priore de forma, 

principalmente quantitativa e a posteriore de forma qualitativa. 

Tornou-se necessário realizar um levantamento bibliográfico sobre a geografia 

agrária, os métodos norteadores dos estudos geográficos, e sobre o Espaço 

Geográfico, com base em artigos e periódicos abordassem os temas deste trabalho. 

Utilizaremos autores que expliquem o desenvolvimento da Geografia Agrária como: 

Alves (2009), Denez (2012), Macedo (201-?), em busca de compreender o espaço 

geográfico as leituras da obra de Harvey (2010) O espaço como palavra chave será de 

suma importância para compreender esse que é o objeto da Ciência Geográfica.  

Observou-se que a Geografia Agrária desmembra-se da Econômica71, passando 

a compor uma área da ciência Geográfica. Era a Geografia Econômica que estudava o 

Espaço rural. No entanto, não estudava os conflitos sociais e as estruturas agrárias, 

fez-se necessário desenvolver uma sub área que estuda-se as questões para além dos 
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 Da econômica neste parágrafo refere-se a Geografia Econômica. 
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números. Assim, a Geografia Agrária desvincula-se da econômica na busca de analisar 

as questões até então não analisadas. Destarte, faz necessário entender o 

desenvolvimento do pensamento geográfico a partir dos métodos utilizados pelos 

Geógrafos e os paradigmas da ciência geográfica, na compreensão das mudanças de 

estudo sobre o mesmo objeto: o Espaço Geográfico. 

 

Desenvolvimento 

A história dos estudos geográficos: os paradigmas e métodos da geografia. 

A Geografia Clássica Agrária como área da ciência Geográfica utilizou o 

positivismo como método para analisar a realidade. Os estudos buscavam observar, 

descrever, e comparar as paisagens que eram catalogadas. Os estudos agrários 

seguiram esses passos de pesquisa, semelhantes aos estudos de Karl Ritter e Paul Vidal 

de La Blache. (ALVES; FERREIRA, 2010).  

A categoria de análise é a paisagem, sendo o objeto de estudo da Geografia, 

nesse período. A paisagem é constituída por dois elementos, o natural e o artificial. 

Dessa forma, os estudos tinham como objetivo, observar, descrever o que era visto, 

caracterizando os elementos naturais e artificiais, para depois comparar as paisagens 

com outras semelhantes, na busca de mostrar as semelhanças e diferenças do globo e 

das sociedades. (ALVES; FERREIRA, 2010). 

Com o passar do tempo, os estudos desse cunho não consegue analisar a 

realidade, pois, somente cataloga a paisagem não era o bastante. É na década de 50, 

que uma nova visão de mundo irá direcionar os trabalhos geográficos, o 

Neopositivismo ou a Nova Geografia surgiu na busca da superação do positivismo da 

Geografia Clássica. 

É nesse período da década de 50 que a ciência Geográfica teorética-

quantitativa, no qual, os estudos sobre o espaço buscavam, espacializar e descrever a 

paisagem a partir de dados coletados e tratados, via cálculos matemáticos. Para a 

Geografia Agrária, buscava-se espacializar (localizar a distribuição) das atividades 

agrícolas pelo território. (ALVES; FERREIRA, 2009. DENEZ; FAJARDO, 2012) 

No entanto, essa análise era somente superficial. Os primeiros estudos 

partiram da descrição da paisagem e dos elementos que a formavam. Posteriormente, 
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os estudos buscam a união desses elementos para formar um sistema, que 

compreendia um espaço com inter-relações, onde ocorre ações e reações formando 

um sistema complexo, essa ideia baseia-se na Teoria Geral do Sistema. (FAISSO apud 

DENEZ; FAJARDO, 2012) 

É nesse período que o neopositivismo passa a ser o caminho das pesquisas 

geográficas, e o método sistêmico é adotado pelos geógrafos. O método analítico e 

matemático é embutido nos estudos geográficos. Assim, as estatísticas levantam as 

variáveis que apresenta-se no Espaço. Nesse período, os estudos espaciais realizados 

pelos geógrafos, são iniciados e alcançados a partir de hipóteses e dados quantitativos, 

onde os métodos qualitativos são desprezados. (DENEZ; FAJARDO, 2012).  

Assim sendo, a Geografia Agrária na década de 50, buscou compreender 

quanto foi produzido, (toneladas de alimentos), e o lucro que foi gerado pela safra, em 

escala nacional e quanto a balança comercial brasileira ganhava. Outro objetivo dos 

estudos era descrever a paisagem metabolizada pelo homem. No entanto, os estudos 

não buscavam compreender as diferenças sociais que existiam no campo e nem como 

os trabalhadores eram explorados, pois, o método não conseguia responder e estudar 

essa realidade. (ALVES; FERREIRA, 2009. DENEZ; FAJARDO, 2012) 

Este método, é adotado e aceito pelos estudiosos por não ter sido rejeitado ou 

barrado pelos Estados Autoritários entre as décadas de 50 e 80. Pois, os pesquisadores 

escolhiam os elementos a serem estudados, desprezando os elementos ou analises do 

que pudesse agredir os sistemas autoritários. Assim, não eram realizados estudos 

críticos sobre a realidade, e não estudava-se os conflitos sociais que ocorria no Espaço. 

É somente na década de 70 que os geógrafos, na Geografia Crítica, baseados no 

Materialismo Histórico e Dialético irão envolver em movimentos políticos e passaram a 

criticar e estudar os conflitos sociais. (MACEDO; GUSMÃO; ALMEIDA, 201-?) 

Na década de 70, os conflitos sociais começaram a ser pesquisados, passando a 

ser de interesse dos geógrafos que começaram a engajar-se nas lutas políticas. O 

método que propulsionou essa nova visão de mundo, foi o Materialismo Histórico e 

dialético, na Geografia Crítica.  

Os interesses dos geógrafos mudam, conforme o espaço é transformado pelas 

relações humanas. A década de 70 é marcada pela modernização da agricultura 
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brasileira, que favoreceu o desemprego no campo aumentando o êxodo rural, 

milhares de brasileiros saem do campo em direção a cidade, fome, desemprego e a 

falta do acesso à terra, geram conflitos sociais que passaram a ser estudados pelos 

geógrafos. Sendo que, o espaço passa a ser transformado de outra forma. Os 

geógrafos radicais, embasados no Materialismo Histórico e Dialético 

buscaram/buscam compreender a realidade a partir da produção material e das 

contradições e conflitos que essas relações produzem e geram no Espaço-Tempo. 

(MACEDO; GUSMÃO; ALMEIDA, 201-?) 

É na década de 70 e 80, que a Geografia Brasileira deixa de lado os paradigmas 

europeus e norte americano, para se debruçar sobre o próprio paradigma brasileiro. 

Mas, buscando sempre compreender o local-global de forma dialética e una. Assim, é a 

partir do método marxista que o espaço é compreendido, como a produção do Espaço 

via metabolização da primeira natureza em uma segunda natureza, na produção e 

reprodução da vida material no Espaço-Tempo, num modo de produção desigual que 

ocorreram na história humana. (MACEDO; GUSMÃO; ALMEIDA, 201-?; DENEZ; 

FAJARDO, 2012;  SANTOS, 1979). 

O Espaço Geográfico foi estudado de forma diferente conforme o método 

utilizado. Harvey (2010), em O Espaço como Palavra-Chave, desenvolveu a explicação 

de três espaços, no qual o autor denominou a tripartite de como poderíamos estudar o 

espaço. 

O primeiro espaço é denominado por Harvey (2010), como Espaço Absoluto, 

este é fixo, sendo o espaço de Newton e Descartes, é pré-existente e imóvel que 

permite elaborar cálculos e medições. Geometricamente é o espaço euclidiano, tendo 

todas as formas de mapeamento, sendo observável, passível de descrição e 

delimitação. Socialmente, é o espaço fechado demarcado territorialmente através das 

fronteiras. O espaço absoluto são as áreas que nos mapas aparecem como país, 

estado, cidade e etc. (HARVEY, 2010) 

O espaço absoluto refletido por Harvey72, é o espaço estudado a priori pelo 

positivismo e Neopositivismo. Através da descrição, observação e delimitação torna-se 

evidente a forma que o positivismo analisava a paisagem. Ao mapear, e ter o espaço 
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passível de cálculos matemáticos torna-se evidente a Geografia Teorética-Quantitativa 

como método que observa o espaço como coordenadas, passível de medição. Assim, o 

positivismo (mesmo não tendo o Espaço a priori como categoria de analise), e o 

Neopossitivismo, concebem o espaço como Absoluto.  

Prosseguindo com a tripartite de Harvey, o segundo espaço mencionado pelo 

autor é o relativo, este é o espaço de Einstein, e as geometrias não-euclidiana. Para o 

autor a forma que o pesquisador observa o quadro espacial é diferente, e o que será 

relativizado por cada cientista também é distinto. O espaço relativo diferente do 

absoluto não é visto como algo separado do tempo, para Einstein o espaço-tempo são 

unos. (HARVEY, 2010). Se no espaço relativo o quadro espacial pode ser visto de 

diferentes formas a partir do pesquisador, logo, a neutralidade cientifica, característica 

do positivismo é criticada. Assim sendo, podemos notar que o espaço relativo torna-se 

objeto de estudo do Materialismo Histórico e dialético. O método Marxista, rompe a 

neutralidade cientifica podendo o pesquisador envolver-se com o objeto estudado. 

Para esse método, o espaço-tempo não estão estático, e que o ser humano está a todo 

instante transformando-o e produzindo-o. (HARVEY, 2010) 

O último espaço da tríade é o relacional, dos três o mais complexo. O espaço 

relacional estaria na essência do absoluto e relativo, sendo este que anima “os outros 

espaços”. Este espaço não encontra-se isolado, está inconstante dialética com outros 

espaços. O relacional é o local, onde se localiza uma fábrica, recebendo influencias do 

global e vive-vessa. A relação global-local encontra-se presente neste espaço. O espaço 

relacional é onde se manifesta as teorias que irão explicar e transforma os outros dois 

espaços. (HARVEY, 2010). 

Este último espaço é o que transforma os outros dois. A partir das ideias 

(teorias) revolucionárias que os trabalhadores poderão transformar o mundo, através 

dos sonhos utópicos de uma sociedade justa. (HARVEY, 2010). O espaço relacional é 

estudado nesta perspectiva, pelo Materialismo Histórico e Dialético. 

Fez necessário visualizar empiricamente a teoria de Harvey no campo. A partir 

de alguns exemplos, fictícios, será materializado os três espaços do autor na zona 

rural. Será realizado a tripartite do Espaço Geográfico rural, com o objetivo de facilitar 

o entendimento do leitor. Inicialmente será utilizado os métodos positivistas e 
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neopositivista de forma superficial. Em seguida, será utilizado brevemente o 

materialismo Histórico e Dialético na explicação deste espaço. 

Ao avistar uma fazenda podemos medi-la em tamanho, e localizá-la em um 

mapa. Esse espaço é o absoluto, que garante ao proprietário o sentimento de poder, 

pois, é dono de uma porção do espaço terrestre. No espaço relativo, a mesma fazenda, 

tem em seu interior a área, que da entrada da propriedade até o final, e necessário a 

queima de energia para se deslocar no Espaço-Tempo. No período da colheita, os 

cereais localizados há uma maior distância da saída (estrada), necessitara de um gasto 

maior e mais velocidade do trator ou caminhão. Esse gasto de energia, seria através 

dos combustíveis, adquiridos através do dinheiro. Para deslocar essa mercadoria e as 

maquinas, é necessária uma rede rodoviária que podem ser observadas nas cartas 

temáticas, que proporciona a localização das estradas que facilitam o deslocamento e 

a chagada ao destino final. Pois, a facilidade de localizar o melhor caminho, permite 

que o motorista escape da frustação dos engarrafamentos. 

Por último o espaço relacional, é este que anima os outros dois, pois, é esse 

que motiva o caminhoneiro a transportar a safra, ou o fazendeiro a contratar, este 

espaço é o das relações. Mas, é neste espaço que os desejos e as frustações ocorre. As 

frustações de uma má lavoura ou do transporte inadequado causando sérios prejuízos 

econômicos e ambientais. Assim, nesta perspectiva a tríade vista dessa maneira é 

através do positivismo, neopositivismo e Geossistema. 

A tríade vista pelo Materialismo Histórico e Dialético, observará os conflitos 

existentes no espaço. Assim, a fazenda é a materialização da propriedade privada, que 

oferecer ao proprietário poder sobre uma porção do espaço e quem estiver nela. Até, 

a tomada deste território pelos camponeses, que não aceitam o pouco acesso à terra. 

Para evitar prejuízos o Estado entra como mediador ou expulsando ou adquirindo a 

terra, ou seja, o proprietário sempre ganha. 

Os mapas demonstram, as áreas de extrema pobreza e as outras de riqueza, 

mantidas pelos trabalhadores rurais, que muitas das vezes têm a consciência que são 

explorados, mas si submetem ao trabalho explorado para poderem sobreviver. O 

espaço relativo, caracteriza-se pelo deslocamento das mercadorias e dos 

trabalhadores. O deslocamento da força de trabalho é de péssima qualidade, sujeito a 



 

 
315 

graves acidentes, despertando no trabalhador a insegurança e a revolta deste 

deslocamento, que pode ser fatal. As tomadas das fazendas caracterizam-se por 

revoltas, guiadas por pensamentos libertários que começam na teoria ou pensamentos 

que embutam a igualdade, como objetivo de vida e de luta. 

Num mundo globalizado, o dinheiro torna-se o ingresso que permite o 

deslocamento e acesso aos alimentos, a falta, impossibilitara o acesso ao que deseja. A 

aceitação do dinheiro é algo aceito pela sociedade, a rejeição do dinheiro poderá 

ocasionar uma igualdade e o fim do modelo de produção capitalista. Assim sendo, é o 

espaço relacional que ocasiona os conflitos sociais, e as revoltas que podem acabar 

com o modo de produção que também faz parte do espaço relacional. É neste espaço 

que os sonhos utópicos fazem-se presente, e o acesso à terra é um objetivo. 

 

Metodologia 

Este artigo tem como objetivo compreender o desenvolvimento da Geografia 

Agrária a partir dos métodos. Foram realizados os seguintes procedimentos 

metodológicos; 

Inicialmente foi realizado uma pesquisa na rede mundial de computadores, em 

sites de grupos de pesquisas, Boletim geográficos e revistas geográficas, com o 

objetivo de buscar trabalhos acadêmicos que dessem suporte na busca de 

compreender como os métodos e os paradigmas que influenciaram os estudos da 

Geografia Agrária. 

Posteriormente, foi realizada uma leitura minuciosa, em seguida houve há 

reflexão dos textos obtidos na busca da compreensão de como ocorreu esse 

desenvolvimento dos estudos agrários sobre espaço geográfico rural. Os autores 

utilizados neste trabalho foram Harvey (2010), Alves (2009), Denez (2012), Macedo 

(201-?). 

 

Considerações Finais 

A geografia agraria como subárea da geografia, tornou-se em pouco tempo 

uma ciência que permite o estudo detalhado, de uma porção do espaço terrestre. Com 
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o objetivo de deixar de observar os números como principal elemento do espaço, 

assim como fazia a Geografia Econômica, o que não consegue, pois os métodos 

utilizados inicialmente não proporcionaram as mudanças almejadas pelos estudiosos 

do Espaço Geográfico.  

A Geografia Agraria, somente consegue seu objetivo de analisar 

qualitativamente o espaço com a adoção do Materialismo Histórico e Dialético como 

método norteador dos seus estudos, esse método proporciona o estudo das 

contradições e conflitos sociais que permeiam a realidade humana. 

Assim, a tríade proposta por Harvey, demonstra-se eficaz na compreensão da 

totalidade do espaço, mas também, mostra-se eficaz nos estudos sobre o espaço rural. 

Sendo que, unifica a sua tríade com o objetivo de compreender a totalidade. Assim, o 

Geografo com seus três espaços também contribui na refundição entre o Físico e 

humano, onde, o espaço absoluto é o espaço físico, o relativo é o espaço físico 

animado pelo terceiro espaço, o relacional que demostra a interação entre homem e a 

natureza Physis, na produção do Espaço.  Os estudos posteriores deveriam utilizar-se 

desta tríade na busca de aprofundar os estudos referente ao objeto da Geografia: O 

espaço Geográfico com o objetivo de compreender e busca a refundição entre os 

homens e a natureza. 
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Agricultura Familiar 
Family Agriculture 

 

Lidiane Paz73 
Roselí Alves dos Santos74 

 

Eixo Temático: Geografia Agrária  

Resumo 
O presente artigo faz parte das pesquisas realizadas para a produção da dissertação de 
mestrado, cujo objetivo principal do capítulo é entender o conceito de agricultura familiar 
considerando os aspectos históricos, os processos de luta pelo reconhecimento, os sujeitos 
que a compõe evidenciando a diversidade e capacidade produtiva. Dentre a metodologia 
utilizada estão à revisão bibliográfica, a observação empírica e a aplicação de questionários. 
Nesse sentido o texto corrobora para as discussões sobre a agricultura familiar, 
contextualizando, para além da Lei nº 1.326, o processo histórico de exclusão as políticas 
públicas e ações do Estado bem como a contribuição para a diversidade e manutenção da 
cultura alimentar e abastecimento interno.  
Palavras-chave: Agricultura Familiar; diversidade ; Produção. 
 

Abstract  
This article is part of research conducted for the production of the dissertation, the main goal 
of the chapter is to understand the concept of family agriculture considering the historical, the 
recognition of the struggle processes, subjects that compose showing the diversity and 
capacity productive. Among the methodologies used are the literature review, empirical 
observation and questionnaires. In this sense the text supports for discussions on the family 
farm, contextualizing, in addition to Law No. 1326, the exclusion of historical process public 
policies and actions of the State as well as the contribution to the diversity and maintaining 
food culture and domestic supply. 
Key words: Family Agriculture ; diversity; Production. 

 

Introdução 

A agricultura familiar, embora esteja assentada na Lei Nº 1.326, é tema de 

muitas discussões quanto a definição de um conceito, por isso procuramos identificar 

outros aspectos que caracterizam os sujeitos da agricultura familiar. Dentre os 

processos que temos observado ressaltamos a “adaptação” destes agricultores as 

novas imposições colocadas pelo desenvolvimento mais acelerado do modo de 
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produção capitalista e os processos que levaram a modernização da agricultura 

modificando as relações de compra, venda e produção. 

Ainda evidenciamos as características da agricultura familiar, o apego pela 

terra, a concepção da terra como fonte de vida, trabalho e manutenção da família. 

Esses não parecem ser aspectos relevantes para o Estado, que historicamente mantem 

a agricultura familiar excluída do acesso ao crédito e a democratização da terra, 

situação que tem sido gradativamente melhorada nos últimos 12 anos.  

Neste contexto chamamos a atenção para algumas particularidades: embora 

tenham menos acesso ao crédito e a terra e os estabelecimentos rurais sejam 

pequenos, os agricultores familiares atingem significativa produtividade essa produção 

é bastante diversificada representa a produção que abastece o mercado interno, como 

podemos analisar a seguir.   

 

Agricultura Familiar  

Quando falamos em agricultura familiar é comum que a primeira menção sobre 

o assunto seja o estabelecido por Lei, nesse sentido a Lei número nº 11.326 de julho de 

2006, define que agricultor familiar é àquele que pratica atividades no meio rural, 

possuindo até quatro módulos fiscais de propriedade, onde a mão de obra utilizada 

seja da própria família. Consideram-se também os silvicultores, os extrativistas, 

pescadores, povos indígenas, quilombolas, aquicultores e demais comunidades 

tradicionais (BRASIL, 2006). 

Porém o conceito é mais complexo do que a definição estabelecida por Lei, esta 

por ser homogênea desconsidera a grande diversidade dos sujeitos que compõe a 

agricultura familiar, embora cumpra seu papel enquanto Lei e represente um avanço 

significativo na visibilidade desses agricultores na formulação de programas e projetos 

que possam os inserir nas ações do Estado. 

Segundo Altafin (2007) Os grupos que deram origem aos que atualmente são 

denominados agricultores familiares foram excluídos ao longo da história, da 

contribuição que tiveram no abastecimento interno desde o Brasil colonial ate os dias 

atuais, foram negados da posse e o acesso a terra e excluídos dos planejamentos de 

subsídio e crédito e reforma agrária pelo Estado. Segundo a autora são cinco grupos 
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que compõe o processo de formação da agricultura familiar: os Indígenas, Africanos 

escravizados, imigrantes Europeus, brancos não herdeiros e os Mestiços. 

Além da falta de acesso a terra e as políticas de crédito e desenvolvimento,  os 

agricultores familiares tem algumas características em comum:  

Os indivíduos que investem e consomem são os mesmos, não 
ocorrendo uma divisão estrutural entre lucro e salários; A produção é 
organizada através de relações de parentesco havendo uma 
correspondência entre propriedade e trabalho; A base da 
desigualdade entre os membros da família está na divisão de 
trabalho de acordo com o gênero e a idade; Há uma tensão entre 
investimento e consumo, entre as necessidades da família e as da 
propriedade. (TEDESCO, 2001 p. 226) 

 

Essas características resultam de uma estrutura maior que é formulada pela 

conjuntura econômica e pelas ações do Estado em relação à questão agrária. Segundo 

SILVA (1998) com o desenvolvimento do modo de produção capitalista há o 

aprofundamento da divisão social do trabalho e se modificam as relações no campo, 

através da proletarização do camponês e da destruição de sua economia natural. 

Assim essa forma em que se organizam os estabelecimentos familiares são uma 

maneira de suprir as necessidades da família, quer seja pela produção de consumo ou 

via mercado.   

Com o processo de modernização da agricultura e o acentuado 

desenvolvimento do modo capitalista de produção, criam-se cada vez mais produtos e 

serviços que não podem ser supridos dentro das propriedades familiares e resultam 

em uma dependência maior do campo em relação à cidade. Assim, conforme afirma 

Brumer: 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado nos países 
ocidentais nas últimas décadas baseou-se no aumento da 
produtividade do trabalho, tanto no setor primário como no 
secundário o que provocou a diminuição no preço de produtos 
manufaturados e o poder de consumo dos assalariados. A criação de 
novos produtos e serviços. Como resultado aumentou  a necessidade 
por produtos que não podem ser produzidos no próprio 
estabelecimento, ao mesmo tempo em que baixaram os preços 
pagos aos produtos por eles produzidos.   (BRUMER 2001, p.224) 

 

    É neste movimento que as famílias do campo vão criando e recriando formas 

de sobrevivência e permanência, precisam adaptar-se as condições que foram 
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impostas pela modernização da agricultura a qual os agricultores familiares participam 

de forma periférica, nesse sentido, Santos (1977), corrobora com a sua interpretação 

da formação econômica social na qual a evolução diferencial das sociedades acontece 

por meio da produção, onde a combinação entre o modo de produção, formação 

social e espaço justificam as características e a forma de organização das sociedades. 

Conforme já indicava Marx (1867), quando tratava da formação econômico-social os 

grupos sociais não desaparecem com a evolução do capitalismo vão se adaptando e 

continuam coexistindo.  

 Para Silva (1998) esta posição secundária justifica-se por todo o processo 

histórico citado anteriormente.  

O processo de transformação da base técnica, a modernização, 
culmina na própria industrialização da agricultura. Esse processo 
representa na verdade a subordinação da Natureza ao capital, que, 
gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária das 
condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se 
fizerem necessárias. Assim, se faltar chuva irriga-se, para infertilidade 
do solo, aduba-se e assim por diante (SILVA, 1998 p. 3).  

 

Ao lado da subordinação da natureza ao desenvolvimento tecnológico, há 

subordinação dos sujeitos do campo a esta forma de produção e é a partir dela que a 

agricultura familiar se constitui, mesmo que por vezes de forma secundarizada. 

Essa dinâmica impõe mudanças nas relações de trabalho: se anteriormente nas 

fazendas se garantia todo o material necessário desde as sementes para o plantio até 

as ferramentas, a alimentação, o vestuário, etc. agora passa a ser necessário ou até 

mesmo quase obrigatório o consumo a partir de bens produzidos pelas indústrias. 

Cabe lembrar como destacada por diversos autores que parcela da produção familiar 

visa o autoconsumo, sendo por isso que a agricultura familiar é reconhecida como um 

seguimento de resistência ao modelo imposto. 

Mesmo havendo tantos aspectos diversos em termos produtivos e territoriais 

que estão relacionados aos hábitos alimentares específicos de cada região, os 

agricultores familiares tem em comum a produção diversificada que atende as 

necessidades básicas de consumo, em resumo, aqueles alimentos presentes no dia-a-

dia dos brasileiros, arroz, feijão, milho, pipoca, mandioca, batata, banana, hortaliças e 
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frutíferas. A maior parte deles são proprietários possuindo até 5 ha em termos de 

Brasil (FAO/INCRA, 1996). 

Para a compreensão da significativa participação da agricultura familiar na 

produção nacional e para evidenciar as desigualdades existentes em relação à posse e 

tamanho das propriedades familiares, analisemos os dados relacionados a seguir. 

 

A Agricultura Familiar no Brasil em Números  

As desigualdades sociais no campo, a não concretização da reforma agrária e a 

expropriação/ exploração das propriedades familiares pelo capital são expressas 

também na área ocupada pelos estabelecimentos rurais. A agricultura familiar, 

segundo o censo agropecuário de 2006, corresponde a 85% dos estabelecimentos 

rurais no Brasil. Ao todo são 5.175.489 estabelecimentos rurais os quais, 4.367.902 são 

de agricultura familiar e 807.587  não familiar. (IBGE, Censo agropecuário, 2006) 

Ao considerarmos a região sul, que historicamente teve seu processo de 

colonização vinculado as atividades agropecuárias, foi identificado que 84% dos 

estabelecimentos são de agricultura familiar sendo que em área esses 

estabelecimentos representam apenas 31%. Já os estabelecimentos não familiares 

somam 16% do total e ocupam uma área 69% (IBGE, Censo 2006), evidenciando a 

grande concentração de terras e a falta de acesso à mesma, por grande parte da 

população rural.   

 Podemos perceber quão desigual é a distribuição de terras em relação ao 

número de estabelecimentos e a área que ocupam no espaço, especificando o Sul do 

Brasil. A agricultura familiar é responsável por 85% dos postos de trabalho no campo, o 

que ressalta as reflexões do texto, do apego a terra enquanto manutenção da vida, do 

trabalho e sustento da família.  

 Também podemos verificar que existem grandes extensões de terra para um 

número pequeno de estabelecimentos, notadamente por conta dos processos que 

mantém os latifúndios,  não houve a democratização da terra, programas de acesso e 

melhores condições de vida no campo, esses números mostram que as leis, programas 

e políticas públicas que foram  formuladas para resolver as questões agrárias, visam 

atender e reparar a exclusão de uma grande parcela da população rural brasileira. A 
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criticidade encontra-se fundamentalmente na estrutura macro em que são elaboradas 

essas ações que em via de regra priorizam o agronegócio, então será mesmo que a 

intenção é reparar a exclusão histórica a qual nos referimos ou essas ações refletem 

tentativas de compensação para evitar manifestações, protestos e reivindicações?  

O Estado do Paraná é destaque no Brasil na produção de grãos, principalmente 

na produção de soja, apenas 18% dos estabelecimentos não são de agricultura 

familiar, portanto há uma concentração da produção nestes estabelecimentos, são as 

chamadas terras de negócio, conforme citamos em Martins (1980).  Existe uma 

predominância de estabelecimentos de Agricultura Familiar no Estado, mas  muitas 

vezes eles são atraídos pelos bons preços de comercialização da soja, mesmo que em 

propriedades pequenas e irregulares que não tem aptidão favorável para esse cultivo, 

perdendo em diversificação produtiva, qualidade alimentar e cultura.    

Na tabela a seguir, podemos observar a relação entre área ocupada e os 

estabelecimentos rurais em esfera Nacional, Estadual e Municipal da área de estudo 

(Francisco Beltrão).    

   

Tabela 1- Estabelecimentos e Área 
Número de Estabelecimentos/Área Brasil Paraná Francisco Beltrão  

 Estabelecimentos Agricultura Familiar 4.366.267 302.907 19.588 

 Área (ha)Agricultura Familiar 80.102.694 4.249.882 277.868 

 Estabelecimentos Não Familiares 809.369 68.144 2.612 

Área (há) Estabelecimentos não Familiares 255.577.343 11.036.652 188.749 

Fonte: Censo Agropecuário, 1995/1996 – IBGE. Elaborado pela autora 2015. 

 

Uma das principais características da agricultura familiar é o tamanho das 

propriedades, segundo a Lei 11.326, estabelecimentos com até quatro módulos fiscais, 

se enquadram no conceito de Agricultura Familiar, sendo que o módulo fiscal não é 

igual em todas as regiões. Na tabela a seguir é possível observar o tamanho das 

propriedades na região Sul (onde ocorre a pesquisa) em comparação a média nacional. 
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Tabela 2 - Tamanho das propriedades familiares 
Região Menos de 5 ha 5 a 20 ha  20 a 50 há 50 a 100 há 100 ha  

Sul  20,0% 47,9% 23,2% 5,9% 2,9% 

Brasil  39,8% 30,0% 17,1% 7,6% 5,9% 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96- IBGE. Elaborado pela autora 2015. 

 

Como observado, na região Sul, a maior parte das famílias possuem entre 5 e 

20 (ha) de propriedade, porém embora as propriedades sejam pequenas, elas 

possuem uma significativa contribuição no valor bruto da produção nacional da 

Agricultura Familiar, como podemos observar nas tabelas  3 e 4. 

 

Tabela 3 - Produção Agropecuária da agricultura familiar 
Produto Produção Nacional A.F Produção região Sul A.F 

Pecuária de corte 52% 35% 

Pecuária de Leite 58% 79,6% 

Suínos 58% 68,6% 

Aves/ovos 40 % 61% 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96- IBGE. Elaborado pela autora 2015. 

 

Tabela 4 - Produção de culturas temporárias e permanentes 
Produto Produção Nacional A.F Produção região Sul A.F 

Algodão  33% 58,8% 

Arroz 31% 21,3% 

Cebola 72% 92,1% 

Feijão 67% 80,3% 

Mandioca  84% 88,9% 

Milho 49% 65% 

Soja 32% 50,8% 

Trigo 46% 49% 

Banana 58% 82,8% 

Laranja 27% 77,8% 

Uva 47% 81,3% 

Café 25% 42,8% 

Cana-de-açúcar 10%  27,2% 
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Fonte: Censo Agropecuário 1995/96- IBGE. Elaborado pela autora 2015. 

 

A partir das análises dos quadros, é possível identificar alguns aspectos 

importantes: primeiramente chama a atenção a diversidade dos produtos e a 

relevância que estes produtos tem para a alimentação dos brasileiros (produtos que 

fazem parte do cotidiano alimentar), a expressiva produção da agricultura familiar em 

pequenas propriedades que recebem, em termos de Brasil, apenas 25% do 

financiamento total75 e mesmo assim produzem 37,9% do valor bruto total da 

produção nacional, cerca de 70% dos produtos consumidos pelos brasileiros ( 

FAO/INCRA, 1996).  

A região Sul contribui expressivamente no valor bruto da produção nacional, 

por isso cabe ressaltar as condições de posse da terra dos trabalhadores familiares, 

embora a maioria dos agricultores sejam proprietários, muitos encontram-se na 

condição de ocupantes, representando 61 mil agricultores, um número bastante 

expressivo se considerado que a região Sul tem os melhores indicadores sociais do 

Brasil. (FAO/INCRA, 1996)   

 

Tabela 5 - Condição dos Agricultores Familiares 
 Proprietário Arrendatário Parceiro Ocupante 

Região 

Sul 

Brasil 

Estab.% 

80,8 

74,6 

Área% 

87,8 

91,9 

Estab.% 

6,4 

5,7  

 Área% 

5,4 

2,3 

Estab.% 

6,0 

6,4 

Área% 

3,2 

1,5 

Estab.% 

6,7 

13.3 

Área% 

3,7 

4,3 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96- IBGE. Elaborado pela autora 2015. 

 

Todos esses dados reforçam nossas considerações iniciais que relatam as 

dificuldades existentes em relação a visibilidade política e a forma secundária como os 

agricultores familiares são tratados (historicamente) pelo Estado, a exploração e a falta 

de acesso a terra, a consolidação dos latifúndios e das terras de negocio em oposição 

as pequenas propriedades, terras de trabalho, que são altamente produtivas, 

                                                           
75

Esses dados são referentes à pesquisa realizada pela FAO/INCRA em 1996, segundo o plano safra 
2014/2015 o crédito ofertado para a agricultura familiar é dez vezes maior do que o contratado há 12 
anos (desde 2003). Passou de 2,3 bilhões para 24,1 bilhões.  Nessa safra houve o aumento de 14,7% 
no crédito destinado a agricultura familiar em relação à safra passada. (Cartilha plano safra 
2014/2015)   



 

 
326 

diversificadas e importantes para os hábitos alimentares e abastecimento interno do 

país. 

 

A Agricultura Familiar no Sudoeste do Paraná com ênfase no Município de Francisco 
Beltrão 

Analisando os dados do Censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2006, 

percebemos claramente a predominância de estabelecimentos da agricultura familiar 

no Brasil, no Estado do Paraná e no Município de Francisco Beltrão. O debate a cerca 

da atuação do Estado no arranjo da agricultura atual, também estão presentes quando 

analisamos o processo de colonização do Sudoeste do Paraná, uma vez que ela 

ocorreu devido a intervenção do Estado pelo incentivo a colonização em áreas de 

fronteira. Sendo que: 

A formação territorial do Sudoeste Paranaense seguiu uma lógica 
específica, pois se tratou de uma frente camponesa de ocupação 
pautada no incentivo a instalação de pequenos produtores agrícolas 
mercantis; e ocorreu no contexto de planificação explícita do 
processo de colonização em áreas de fronteira. Ocorre na ocupação 
efetiva do Sudoeste, a partir de 1940, uma conjugação entre fatores 
econômicos, (geo) políticos e culturais inerentes ao modo capitalista 
de produção. (RIBAS, SPOSITO, SAQUET, 2004 p.155) 

 

O processo de colonização do Sudoeste, como sabemos, foi bastante 

conflituoso. Em Francisco Beltrão culminou na conhecida Revolta dos Colonos de 1957. 

O Sudoeste do Paraná apresenta características singulares, a colonização efetiva a 

partir da migração de gaúchos e catarinenses descendentes de Europeus, construíram 

uma identidade própria, através do trabalho, da cultura, das relações sociais 

estabelecidas, diferenciadas das existentes antes da migração que era constituída por 

caboclos estes possuíam outra cultura, outra forma de relação com a terra e a 

natureza. Assim se constituiu esse território: 

Esses migrantes gaúchos e catarinenses produziram o território a 
partir de suas atividades cotidianas, centradas na policultura de 
subsistência e no trabalho familiar. Evidentemente, suas ações 
também foram culturais e políticas, mas o trabalho sempre teve uma 
centralidade fundamental na vida destas pessoas que instituíram, 
amparadas pelo Estado, a propriedade familiar da terra, re-
produzindo elementos e características da forma de vida que seus 
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ancestrais trouxeram da Europa, principalmente da Itália, Alemanha 
e Polônia  (RIBAS, SPOSITO, SAQUET, 2004 p. 156). 

 

As terras do Sudoeste do Paraná, embora sejam consideradas naturalmente 

férteis, constituem-se como um espaço de terrenos acidentados, que inicialmente não 

despertavam interesse em explorá-las. O aspecto físico mencionado, aliado a garantia 

de ocupação em áreas fronteiriças (garantindo a manutenção do território para o país) 

fizeram esse espaço propício a anexação de famílias agricultoras em pequenas 

propriedades, por incentivo do Estado.    

Essas unidades produtivas familiares até 1970 utilizavam a rotação de terras 

para a conservação do solo, os instrumentos de trabalho eram rudimentares: arados, 

enxadas, grades, foices, semeadeiras manuais, dentre outros. Os principais produtos 

eram o feijão, o milho e o trigo, esses produtos eram transportados por carroças ou 

por caminhões dos comerciantes intermediários. A partir de 1970, foi possível 

observar a mudança técnica na agricultura, as práticas de conservação do solo foram 

substituídas por correções químicas, as sementes passaram a ser selecionadas, houve 

a inserção de implementos, outros insumos químicos e máquinas.   

Entendemos a agricultura familiar em Francisco Beltrão considerando os 

aspectos históricos de formação, sociais que nos remetem a uma forma de vida 

específica e as potencialidades econômicas que estes agricultores possuem, 

atualmente preservando a comercialização de produtos tradicionais (pipoca, feijões, 

amendoim, batatas, mandioca, chuchu, beterraba, cenoura, hortaliças, frutíferas, chás) 

principalmente para atender as demandas dos programas institucionais, que 

favorecem a manutenção do consumo desses produtos e consequentemente a 

comercialização dos mesmos.  

Podemos analisar a produção agrícola do Município de Francisco Beltrão em 

comparação com os quadros anteriormente mencionados. 

 

Tabela 6 - Lavouras Permanentes e temporárias no Município de Francisco Beltrão 

Produção em 

Toneladas 

2004 2009 2010 2013 

Arroz  180 90 100 16   
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Cebola  150 350 350 220  

Feijão 780 1.680 1.620 2.160 

Mandioca 13.000 12.100 12.100 8.800 

Milho 67.800 37.900 77.500 67.400 

Soja 38.550 26.400 46.080 42.400 

Trigo 4.400 6.300 5.400 5.170 

Banana 525 750 336 350 

Laranja 3.600 1.200 1.200 1.000 

Cana – de – 

açúcar  

22.500 6.050 6.160 5.500 

Uva 825 1.200 960 1.800 

Tangerina 550 1.300 1.250 1.200 

Fonte: IBGE: Perfil dos Municípios Francisco Beltrão. 

 

É preciso analisar os quadros a partir de todo o contexto econômico social do 

período, considerando, por exemplo, a variação de preços dos produtos que 

desencadeiam maior ou menor interesse em cultiva-los, o esvaziamento no campo ( 

em Francisco Beltrão grande parte das famílias agricultoras são compostas apenas pelo 

casal e geralmente o filho/filha mais novo), alguns anos principalmente entre 2004 e 

2006 foram marcados por estiagem, os incentivos que foram formulados pelo Estado, 

principalmente a partir do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) lançado em 

2003 e  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de 2009, são programas 

que subsidiam os preços pagos aos produtos com um valor justo de comercialização. 

Mesmo com todas as dificuldades percebemos que a produção é diversa e vai 

além dos produtos apresentados nas tabelas as hortaliças que não aparecem no 

quadro são fonte de trabalho e sobrevivência de muitas famílias no município. 

Ademais, cabe ressaltar a força organizativa e política no município com destaque para 

o cooperativismo de crédito representado pela Cresol, Sicredi, Sicoob. Cooperativa de 

comercialização: Coopafi. Organizações sociais: Fetraf, Sindicato Rural e Assesoar.    

Um dos eventos realizados pela Assesoar é a Festa Regional das Sementes, que 

reúne agricultores e agricultoras de todo o Sudoeste do Paraná, a festa é realizada 

desde 2003, a cada ano acontece em um município diferente. O objetivo da festa é 
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garantir um espaço de resistência ao modelo predominante, possibilitando que 

agricultoras e agricultores compartilhem suas sementes e mostrem que sabem e 

podem produzir alimentos de qualidade, sem dependência das multinacionais, sendo 

também um momento de grande socialização de experiências e conhecimentos dos 

participantes, são realizadas palestras sobre essa temática.  

Devido à abrangência, importância e representatividade de um grupo 

heterogêneo de agricultores e agricultoras (diferentes faixas etárias, localidades, 

tamanho da propriedade, escolaridade) definimos a Festa das Sementes de 2014/2015 

como referencias para aplicação de questionário, o qual tem por objetivo relacionar o 

conceito de agricultura familiar com a autodenominação dos agricultores/ agricultoras. 

No ano de 2014 o evento ocorreu no Município de São Jorge D’Oeste o qual obtivemos 

os seguintes resultados:  

 

Gráfico 3 - Maneira como os agricultores do Sudoeste do Paraná se classificam.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora – Junho 2014. 

 

Analisando o gráfico percebemos que a maioria dos 48 entrevistados tem 

consciência do pertencimento à agricultura familiar, graças aos vários trabalhos, 

eventos, palestras que são desenvolvidos pela Assesoar, Sindicatos Rurais, Cresol e 

outras instituições, que colaboram para a difusão e a sensação de pertencimento ao 

conceito agricultura familiar.  
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A partir das discussões levantadas é possível entender as várias nuances que 

permeiam o conceito de agricultura Familiar desde a tentativa de homogeneizar esses 

agricultores de modo a ser compatível a Lei, as várias lutas sociais e políticas que 

envolvem esses sujeitos, a exclusão histórica a qual os coloca sempre em posição 

secundária em relação às políticas públicas do Estado, os singelos, porém significativos 

progressos que começaram a ocorrer a partir da luta de sindicatos rurais e demais 

movimentos, que resultaram na definição e consolidação da Agricultura Familiar.  

Ademais, podemos compreender a relação espaço/ território/ Agricultura 

familiar em relação ao Sudoeste do Paraná e o Munícipio de Francisco Beltrão. É 

notável que as terras colocadas à disposição da colonização, pelo Estado, eram terras 

que não representavam muito interesse econômico por serem acidentadas. Os 

colonizadores gaúchos e catarinenses trouxeram para essas terras a cultura, a forma 

de trabalhar a terra que aprenderam com os antepassados (Europeus) e construíram 

esse território. A agricultura familiar nesse contexto significa a resistência dessa 

cultura, desses valores, das tradições, dos hábitos alimentares e da diversidade 

produtiva do Munícipio. 

 

Considerações Finais  

Algumas considerações as quais chegamos através das analises dos dados 

expostos e da pesquisa realizada até o presente, evidenciam a contribuição e 

importância da agricultura familiar na produção de alimentos. Embora a 

disponibilidade de crédito seja menor do que a ofertada ao agronegócio e os 

estabelecimentos familiares sejam menores a produtividade  e a diversidade são 

significativas. 

Para além da Lei 11.326 existem aspectos que diferenciam os sujeitos que 

compõe a agricultura familiar, existem muitas singularidades, diversidades. No Sul do 

Brasil por exemplo, verificamos a construção do território a partir da migração de 

Gauchos e Catarinenses descendentes de Europeus, que colonizaram também a região 

sudoeste do Paraná, assim a formação deste território traz em si, os hábitos culturais, 

a forma de trabalhar a terra e condições físicas que também contribuem para a 

consolidação dos hábitos cotidianos.  
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No município de Francisco Beltrão onde é realizada a pesquisa grande parte dos 

agricultores/ agricultoras se auto denominam como agricultores/ agricultoras 

familiares, esse pertencimento vem de um histórico de lutas junto ao Sindicato Rural, 

Assesoar, Cresol e Coopafi que juntas representam um movimento que fortalece a 

noção de pertencimento, são realizados cursos formativos e informativos que 

permitem trocas de experiências, socializações entre os grupos e mobilizações de 

interesse.  

As tabelas apresentadas fazem referencia a capacidade produtiva e a 

diversidade dos produtos da agricultura familiar, onde podemos perceber que a 

produtividade é significativa no contexto nacional e que os alimentos produzidos 

fazem parte do cotidiano alimentar dos brasileiros.  

Contudo, percebemos que com o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, as relações no campo modificaram-se, se anteriormente era possível 

produzir tudo o que necessitava-se no campo, nos dias atuais, já não se pode. Assim, 

não entendemos o agricultor familiar como um capitalista do campo ou um 

empreendedor, mas como sujeitos que tem por objetivo sobreviver economicamente 

do trabalho na terra, a propriedade e o pertencimento a terra é para esses sujeitos de 

suma importância, assim como o trabalho para a manutenção da família. 
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APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA: 
LUTAS POR TERRA E TERRITÓRIO, REDISTRIBUIÇÃO E 

RECONHECIMENTO 
Initial notes on the agrarian question: struggles for land e territory, redistribution and 

recognition 
 

Coletivo Enconttra76 

 

Eixo temático: Geografia Agrária 

Resumo 
O presente texto discute elementos que configuram a questão agrária na atualidade. Neste 
sentido, visa apresentar vários temas que dão sentido à compreensão do espaço rural nos dias 
de hoje, sobretudo por meio dos conflitos. Inicialmente, há uma apresentação do 
entendimento da questão agrária, para em seguida expor alguns temas desta: reforma agrária, 
relações de trabalho, agroecologia e educação do campo. As ideias de redistribuição e 
reconhecimento são atravessadas no decorrer da apresentação destas temáticas. Ao fim, 
debate elementos sobre a categoria território e as possibilidades que esta nos dá para 
entender os complexos processos da realidade. O trabalho objetiva apresentar as discussões 
realizadas pelo coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra (Enconttra), 
mostrando qual o direcionamento que as pesquisas e debates em grupo seguem. O coletivo de 
estudos se propõe, portanto, a entender a complexidade dos processos e dinâmicas em curso 
na realidade, com base nos conflitos por terra e território, redistribuição e reconhecimento. 
Palavras-chave: questão agrária; território; reconhecimento; redistribuição. 
 

Abstract 
This paper discusses elements that make up the agrarian question today. In this sense, it aims 
to show various themes that give sense to the understanding of the rural nowadays, especially 
through the conflicts. Initially, there is a presentation of the understanding of the agrarian 
question, to then expose some issues as the: land reform, labor relations, agroecology and 
rural education. The ideas of redistribution and recognition are crossed during the 
presentation of these issues. In the end, it debates elements on the category territory and the 
possibilities that it gives us to understand the complex processes of reality. The work presents 
the discussions held by the study group of conflicts over territory and land (Enconttra), 
showing which direction that research and group discussions follow. The collective studies is 
proposed, therefore, to understand the complexity of the processes and dynamics occurring in 
reality, based on conflicts over land and territory, redistribution and recognition. 
Keywords: agrarian question; territory; recognition; redistribution. 
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Introdução 

O presente trabalho pontua vários elementos que permeiam as discussões do 

coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra (Enconttra-UFPR). O 

grupo de pesquisa se debruça em uma análise do meio rural, entendido como um 

efervescente locus de conflitos. Além disso, o Enconttra se propõe a compreender as 

diversas dimensões que caracterizam a produção do espaço rural. Neste sentido, 

verificamos claras dimensões de luta pela terra, mas também pelo território. Esta 

última categoria, por sua vez, é apreendida, em nossas discussões, como uma 

transformação na forma de observar-entender processos do real. Para além dos 

conflitos por terra, que são fundamentais atualmente, há a potencialidade do 

território para apreender como a realidade está constituída por conflitos. Pensamos 

em uma multiplicidade de elementos que compõem as análises da questão agrária, 

abarcando a luta por terra e território, mas também por redistribuição e 

reconhecimento (FRASER, 2006; CRUZ, 2013). Visamos, aqui, elucidar discussões 

iniciais que realizamos sobre um entendimento da realidade mergulhada por uma 

questão agrária. 

A questão agrária, como conjunto de problemas associados à expansão do 

capitalismo no campo, continua sendo uma opção contundente e necessária como 

lócus de enunciação que permita uma leitura crítica dos processos orientada para a 

praxe. No entanto, as transformações do próprio capitalismo, da gestão de suas crises, 

das formas de resistência e dos sujeitos que resistem ou são expropriados por sua 

dinâmica foram mudando desde que se formula, no século XIX, a base conceitual e 

explicativa do que denominamos questão agrária.  

Longe de assumir uma questão agrária pré-definida, sujeita a uma ortodoxia 

presa aos clássicos ou dominada por uma dimensão econômica preponderante que a 

cristalize em um paradigma enrijecido, entendemos a questão agrária como sendo 

construída nos conflitos travados pelas múltiplas formas de subordinação que o 

capitalismo exerce no campo. Não haveria uma preponderância explicativa primeira de 

umas formas sobre outras, ou uma lista ordenada de quais são as mais importantes a 

serem pensadas e combatidas.  
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Diferente de uma hierarquia pré-estabelecida dos processos “determinantes” 

que revelam as consequências do capitalismo no campo, tentamos entender a questão 

agrária e suas formas diversas de submissão no sentido que Ramón Grosfoguel 

entende que o “homem 

europeu/capitalista/militar/cristão/patriarcal/branco/heterosexual chegou a América 

e estabeleceu no tempo e no espaço de maneira simultânea várias hierarquias globais 

imbricadas” (GROSFOGUEL, 2006, p. 25-26). 

Salvando as distâncias de objeto, época e de reflexão teórica, o autor porto-

riquense nos proporciona um “guia” para captar a profunda diversidade com que se 

deu/dá a dominação na América Latina: formação de uma classe que produz mais-valia 

em diferentes modalidades; divisão internacional do trabalho centro-periferia; sistema 

interestatal de organizações político-militares; hierarquia racial e étnica global; de 

gênero; sexual; espiritual; epistêmica; e linguística. As múltiplas reorganizações do 

capitalismo que adentra cada vez mais nas questões cognitivas, na cooptação da 

subjetividade ao tempo em que continua fortalecendo a exploração através do 

trabalho ou precariza via financeirização, sugere uma multiplicação das formas de 

subordinação que esse “guia” levanta se constituindo também como alerta: a 

expansão desse capitalismo reatualizado no campo provoca uma reatualização e 

diversificação também das formas de dominação associadas. 

Nesse sentido, resulta fundamental ampliar os temas, os sujeitos e as 

dinâmicas que podem ser lidas a partir de uma questão agrária atualizada. Junto com 

as preocupações clássicas ligadas à concentração fundiária, de renda e de riqueza, às 

formas de organização do trabalho ou da violência associada a todas essas 

circunstâncias, outros temas comparecem no cenário mostrando conflitos (mais ou 

menos novos) através dos quais se fazem evidentes as várias faces da exploração e 

dominação capitalista hoje: agroecologia, educação do campo, povos e comunidades 

tradicionais, unidades de conservação, mineração, bens comuns, políticas públicas, 

alimentação, agrotóxicos, etc. 

Uma questão agrária em profunda e contínua mudança que nos permite 

ampliar e renovar as leituras críticas da subordinação contemporânea, mas sempre 

perseguindo suas formas concretas e materializadas em sujeitos, resistências, 
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mobilizações sociais que acontecem cotidianamente. E que afortunadamente não 

cessam, apesar da multiplicidade da opressão. A próxima seção, portanto, pontua 

alguns temas e formas de dominação do sistema capitalista nos dias atuais e suas 

resistências: reforma agrária, relações de produção/questões de trabalho, 

agroecologia e educação do campo. Ao fim, mostraremos a compreensão de território 

que perpassa nossas análises da realidade. 

 

Relações de trabalho, questões trabalhistas e Reforma Agrária na 
América Latina: a revolução pendente? 

A palavra evoca uma revolução radical e compartilha conotações 

contraditórias: um positivado, enquanto o adjetivo "revolucionário" traz inovação e 

eficácia; e outro mais negativado, enquanto que o termo é freqüentemente associada 

com a “luta” que pode acompanhar e desencadear uma alteração drástica da ordem 

social, econômica e política. Esta mesma ambivalência é visto na atitude da 

comunidade científica em relação a este conceito no século XXI. 

A Reforma Agrária como uma proposta de luta revolucionária, contempla, por 

um lado como uma questão não resolvida, uma promessa da questão agrária ainda 

esperada e outro como um tema histórico do passado, especialmente pela sua relação 

com o marxismo, que, após o fim da "Guerra Fria" e a ascensão do capitalismo, foi 

visto como fracassada revolução da Reforma Agrária. 

Com o início de governos progressistas, no início do século XXI: Hugo Chávez da 

Venezuela, Luiz Inácio Lula do Brasil, Evo Morales da Bolívia, Rafael Correa do Equador, 

Fernando Lugo do Paraguai, a Reforma Agrária novamente ocupou a atenção de vários 

estudos e debates na América Latina, classificando-a como a revolução pendente do 

século XX. Então tínhamos começado este século com a promessa de resolver de uma 

vez por todas as desigualdades históricas da terra em nosso continente. 

As lutas contínuas dos movimentos sociais, greves, ocupações, manifestações 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) no Brasil, a Federação 

Nacional de Campesinos (FNC) e da Organização de Luta pela Terra (OLT) do Paraguai, 

no curso deste ano de 2015, lembram-nos que esta questão não foi abordada em suas 
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dimensões estruturais. A Reforma Agrária foi substituída por meio de "tutela das 

políticas públicas", que não resolveram as lacunas sociais no campo. 

No entanto, há uma terceira via que acompanha os estudos da Reforma 

Agrária, que tem como objetivo analisar os processos da América Latina a partir das 

lutas de emancipação anticolonial, desde a pluralidade de sujeitos dos movimentos 

sociais, povos e comunidades tradicionais, camponeses, indígenas, afro-descendentes 

e outros, cujos processos sugerem que não há uma "revolução pendente" na América 

Latina, porque existiu e sempre houve mudanças em curso, voluntário e involuntário, 

revolucionário ou gradual, tradicionalistas ou de modernização, ocorrendo 

simultaneamente em nossas sociedades e que fizeram a revolução ao sistema que os 

oprime desde a resistência. Estes são outros caminhos de pesquisa e introduzem 

novos debates como a redistribuição e reconhecimento que vale a pena acompanhar, 

destacando também a questão trabalhista e de relações de trabalho. 

Medidas que visem à melhor distribuição de terras incidem diretamente sobre 

as relações de trabalho, haja vista que o assentamento de famílias no âmbito rural 

geralmente significa uma maior autonomia destas em relação à geração de renda e 

uma maior liberdade nas relações de trabalho do que as pressupostas em funções 

assalariadas, além de também poder significar alternativas ao trabalho precário 

relacionado ao uso de agrotóxicos (no caso de comunidades que adotam práticas 

agroecológicas). Assim, assumimos como fundamental discutir a agroecologia como 

alternatividade para camponeses, e também a Educação do Campo, pensando no 

modo de vida e relações de trabalho diferenciais no meio rural. Como veremos, estes 

temas incorporam questões de redistribuição e reconhecimento. 

 

Agroecologia e Educação do Campo em meio às lutas por 
reconhecimento e redistribuição: a centralidade e diversidade dos 
camponeses 

As lutas por justiça social da atualidade e a dinâmica dos processos no meio 

rural enfocam elementos de redistribuição e reconhecimento, conforme mencionamos 

anteriormente. Segundo Fraser (2006), a redistribuição escancara a marginalização 

econômica, a privação e exploração de classes. Por sua vez, o reconhecimento almeja 
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uma justiça social que supere a dominação cultural e simbólica. Esta última nos remete 

a dar sentido a demandas que outrora sempre foram relegadas. Elementos de cunho 

simbólico, cultural e ambiental entram no rol dessas lutas, como, por exemplo, as lutas 

por: reconhecimento de territórios de povos e comunidades tradicionais, 

reconhecimento da diversidade do campesinato e de suas formas produtivas.  

Neste sentido, concebemos a agroecologia como uma luta por 

reconhecimento, no qual os sujeitos fazem parte de uma nova dinâmica de lutas do 

campo, no qual seus objetivos almejam: o reconhecimento de seus saberes; a 

valorização da Soberania Alimentar; o fim do modelo agrícola baseado a utilização dos 

agrotóxicos e insumos químicos; e a construção de novas formas de comercialização. 

Nesse sentido, as experiências agroecológicas respeitam as especificidades espaciais, 

em detrimento da hegemonia técnico-científica da agricultura moderna de base 

industrial. Para Sevilla Guzmán (2006): 

La Agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los 
recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que 
presentan alternativas a la actual crisis de modernidad, mediante 
propuestas de desarrollo participativo [...] desde los ámbitos de la 
producción y la circulación alternativa de sus productos, 
pretendiendo establecer formas de producción y consumo que 
contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello a 
restaurar el curso alterado de la coevolución social y ecológica (p. 
202).  

 

Ao partir deste enunciado da agroecologia, devemos destacar a superação da 

crise da modernidade, na qual o saber científico contemporâneo se faz dominante. A 

multiplicidade de saberes camponeses e indígenas assume centralidade desde o 

enfoque agroecológico. A rejeição ao pacote tecnológico proveniente da Revolução 

Verde (que visa estabelecer um padrão a ser adotado fielmente pelos sujeitos 

agricultores) é uma crítica à validação única e exclusiva do conhecimento científico. A 

agroecologia, com base nisso, se coloca contra aquilo que Sousa Santos (2004) 

denomina de monocultura do saber, que coloca a ciência moderna como critério único 

de verdade. Por isso, o enfoque agroecológico centrado nos saberes camponeses se 

propõe como alternativa à crise da modernidade, que produz impactos contundentes 

na natureza e reproduz desigualdades estruturais na sociedade contemporânea desde 

uma visão reducionista da ciência. Assim, compreendemos a agroecologia como uma 
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transformação na forma de observar a realidade permeada por uma questão agrária, 

assim como a Educação do Campo. 

Pensar na Educação do Campo por dentro do paradigma da questão agrária é ir 

além dos processos educativos em si, é pensar em suas formas de recriação. Ou seja, 

nesta luta não se separa a educação das formas de vida camponesa. Uma forma de 

vida que entende que o trabalho é vida, natureza é vida, cultura é vida, educação 

também é vida. Desta forma, pensar em educação é pensar sobre o mundo rural desta 

classe trabalhadora que estabelece lutas pela vida por meio de estratégias de 

resistências.  

Para a construção dessas estratégias, necessita-se considerar formas mais 

amplas de processos de subjetivação política, como: a identidade da classe 

trabalhadora rural, a luta em movimento, a recriação do campesinato e suas formas 

cotidianas de resistências. Além disso, entendemos que a Educação do Campo nasce 

junto à luta pela terra no Brasil, e que esta luta pela terra vai muito além da conquista 

da terra em si, é luta pelo território, para o qual as formas de vida camponesa, e suas 

identidades, são centrais. Sendo assim, a Educação do Campo não pode ser entendida 

fora dos conflitos que se dão no âmbito do paradigma da questão agrária hoje. Ao 

contrário, ela ganha papel central na perspectiva que aqui trazemos para debate. 

Os conflitos que se dão no interior da questão agrária em torno da Educação do 

Campo não estão apenas na disputa do discurso entre Educação Rural e Educação do 

Campo, podemos citar uma série de conflitos e suas consequências. Um deles é o 

fechamento das escolas do campo. Nos últimos dez anos, de acordo com o censo 

escolar de 2013, foram fechadas mais de 32 mil escolas no campo no Brasil. Somente 

no ano de 2013 foram 3.296 escolas rurais fechadas em todo Brasil. No caso do Estado 

do Paraná os dados são ainda mais alarmantes: 44% das escolas rurais nesse estado 

foram fechadas no mesmo período. Ou ainda, podemos citar os conflitos em torno do 

atraso salarial dos professores das Escolas Itinerantes do MST no estado do Paraná 

neste ano de 2015, por exemplo, onde o Estado passou mais de quatro meses sem 

pagar esses professores. Outro conflito que se dá em todas as regiões do país e de 

forma constante é a manutenção das péssimas condições das infraestruturas das 
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escolas e dos transportes públicos para o percurso enfrentado por esses alunos no 

campo. 

Enfim, poderíamos citar uma série de ações do Estado e seu modelo capitalista 

burguês que tem gerado conflitos que estão no centro da questão agrária em torno da 

Educação do Campo. Ações essas que são em sua maioria medidas criadas para 

garantir o modelo de desenvolvimento desigual no campo, que ao entrar em embate 

com as demandas da classe trabalhadora rural, os camponeses, os sujeitos “desde 

baixo”, na luta por educação para essas áreas rurais entram em conflito, lutam, 

resistem, renovam a questão agrária brasileira. 

Um dos maiores embates da questão agrária atual no âmbito da Educação do 

Campo está em torno da apropriação da demanda da classe trabalhadora rural pelo 

Estado por meio de programas e políticas públicas em Educação do Campo, as 

transformando mais uma vez em formas de subordinação do trabalhador rural ao 

capital. Essa apropriação das demandas dos sujeitos “desde baixo” e sua 

transformação em respostas às demandas “desde cima” tem sido “carro-chefe” nesse 

modelo de desenvolvimento do capital. Esse processo tem gerado uma série de 

conflitos que põe em disputa o modelo de educação a ser ofertado para o campo.  

Nesses conflitos no interior da questão agrária esses sujeitos “desde baixo” 

resistem e se recriam na luta. E nessa resistência eles constroem processos de 

autonomização por meio dos processos formativos da Educação do Campo. 

Reconhecemos que no interior dos conflitos que conformam a questão agrária 

brasileira essa autonomia relativa construída “desde baixo” não se dá apenas no 

âmbito da educação em si, mas também na busca de uma autodeterminação desses 

sujeitos que começa em ações educativas que podem/devem transformar-se em 

autonomias no âmbito da vida camponesa. 

Para além dos conflitos, cabe destacar que todo este cenário no qual a 

Educação do Campo se insere está atrelado a um modelo de dominação que segrega, 

discrimina e impede os sujeitos - que neste meio vivem e trabalham - de ter acesso a 

elementos entendidos aqui como de redistribuição os quais estão ligados a questões 

socioeconômicas, como as políticas públicas já citadas anteriormente, e de 

reconhecimento voltado a aspectos de cunho cultural e simbólico, como a afirmação 
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da importância de uma educação de qualidade feita pelos sujeitos do campo, a partir 

de suas especificidades. Todavia, apresentamos também a contribuição teórica das 

discussões sobre o território, que contribuem para uma análise interdisciplinar da 

realidade e para inserir os múltiplos elementos desta. 

 

O território como forma de apreender conflitos 

Nas ciências sociais em geral, e na Geografia em particular, costuma-se utilizar 

o conceito de território de uma forma genérica e excessivamente ampla. Nessa forma 

genérica, o território pode ser sinônimo de espaço, pode fazer referência ao substrato 

material, pode ser exclusivamente o território do Estado-nação e inclusive pode ser 

sinônimo do conceito de lugar e ser utilizado para analisar primordialmente as 

relações simbólico-culturais. Clarificar e definir o que entendemos por território é 

fundamental para identificar, teórica e metodologicamente, que tipos de relações 

sociais destacamos na análise de uma questão agrária atualizada, e qual é sua relação 

e suas formas de interdependência e complementariedade com outras dimensões da 

realidade social. É também fundamental para descoisificar o conceito, para retirar os 

filtros ideológicos que o permeiam e que o relacionam exclusivamente com uma visão 

unidimensional da realidade. 

Neste caminho, e seguindo a Souza (2013), diremos no primeiro lugar que o 

conceito de território faz referência especificamente às relações de poder, é um 

espaço delimitado por e partir destas relações. O território é uma relação social de 

poder tornada espaço, um campo de forças que pode corresponder a um substrato 

material, mas que também pode ser intangível. Ao falar de território é imprescindível 

considerar o substrato material, mas é indispensável levar em conta que o território 

não é o substrato material, não pode reduzir-se ao solo, à superfície terrestre. O 

território é antes de tudo uma relação de poder projetada no espaço.  

As anteriores considerações são primordiais porque representam a base da 

coisificação do conceito e da discussão teórico-metodológica que o envolve. 

Considerar o território desde uma visão Ratzeliana, unicamente desde a ação e a 

soberania do Estado-nação e como sinônimo de superfície e solo nacional, significa 

considerar o poder desde uma visão homogênea e unificadora, reafirmando o Estado 
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como a única fonte possível de poder. “O território, compreendido apenas como 

espaço de governança, é utilizado como forma de ocultar os diversos territórios e 

garantir a manutenção da subalternidade entre relações e territórios dominantes e 

dominados” (FERNANDES, 2009, p. 200) Abrir o conceito e emancipá-lo significa 

colocar em questão a mesma ideia de poder, aceitando que não só existem poderes 

heterônomos, senão também poderes autônomos, baseados em entendimentos 

mútuos e em acordos coletivos que se afastam da relação poder-dominação própria da 

lógica estatal. Acercar-nos a entender que existem múltiplas formas de poder, e uma 

multiplicidade de relações que são construídas a partir dele, é acercar-nos a entender 

que existem múltiplos territórios, territórios móveis, cíclicos, multiterritórios 

(HAESBAERT, 2005), assim como diversas e complexas formas de territorialização e 

desterritorizalização. 

Dentro desta complexidade, é claro que as dimensões econômicas e culturais, 

assim como o substrato material, aparecem. As razões para territorializar um espaço e 

para manter o controle sobre ele podem ser muito variadas, podem vincular-se ao 

substrato material, podem ser econômicas ou podem ter significações culturais 

(SOUZA, 2013). O poder não é exterior a estas dimensões e relações, é imanente a 

todas estas e, portanto, estas dimensões não podem deixar de considerar-se já que 

são referência e muitas vezes condição das próprias práticas de poder. Definir o 

território em referência às relações de poder significa resgatar a dimensão política das 

relações econômicas e culturais, e não negligenciar estas dimensões nem afirmar que 

dependem das relações de poder. Devemos aceitar a realidade como um todo no qual 

todos os tipos de relações estão presentes, ora algumas mais fortes em certas 

circunstâncias, ora outras mais manifestas em outras, levando em conta que os 

conceitos são instrumentos dinâmicos e que suas inter-relações e interdependências 

nos permitem compreender a realidade como um todo.  

A compreensão ampla do conceito de território permite replantar noções e 

conceitos ao redor de temas-chave da Geografia como são os conflitos territoriais e os 

processos de territorialização e desterritorialização. Desde uma visão ampla deste 

conceito, é possível visualizar a complexidade das relações sociais, sua 

interdependência e complementariedade e sua importância diferenciada em um 
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processo ou em uma circunstância dada; é possível questionar a referência exclusiva 

ao Estado-nação como poder único nas sociedades, e é possível resgatar a construção 

e a consolidação de poderes alternos autônomos em diversas escalas territoriais. Abrir 

o conceito, emancipá-lo e ter clareza sobre a que estamos nos referindo, permite abrir 

um campo à diversidade de poderes e formas de territorialização que estão presentes 

na sociedade. Trata-se de dar um papel aos sujeitos que constroem esta diversidade e, 

mais ainda, é repensar as visões unidirecionais e unidimensionais que permeiam a 

universidade e as pesquisas. 

 

Considerações Finais 

Pretendemos expor neste trabalho o que o Enconttra vem discutindo, 

averiguando os limites, possibilidades e o caráter emancipatório que uma rica questão 

agrária pode nos dar. A multiplicidade de temas que atravessam as dinâmicas sociais 

em curso no meio rural são evidências disso. A nossa forma de observar a realidade 

foge à ortodoxia clássica e esquemática de questão agrária; nos propomos a 

compreender a complexidade do real desde os variados eixos de subordinação da 

lógica capitalista atual. 

O que foi exposto no trabalho não pretende encerrar conclusões e 

apontamentos concretos, pelo contrário, queremos abrir o diálogo acerca da 

intrincada trama e dimensões de conflitos da realidade. O intuito é abrir um campo de 

possibilidades de mudanças de análises da realidade, mostrando inúmeros processos 

que há tempos ocorrem e que passam despercebidos em diversas pesquisas.  

Estamos ancorados em estudos de uma teoria social crítica, com um claro 

sentido de transformação de formas sociais. Partindo disso, reconhecemos a 

diversidade de formas de vida, e nos colocamos críticos perante uma visão 

homogeneizante da sociedade que se coloca desde as metanarrativas. Partimos de um 

arcabouço epistemológico-metodológico que dá voz aos sujeitos e centraliza o papel 

dos movimentos sociais, assumindo o potencial da diferença e do reconhecimento das 

formas de vida e reprodução social.  

A inserção de uma pluralidade de temas no estudo da questão agrária, por 

meio da luta por terra e território, reconhecimento e redistribuição, mostra que não 
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devemos subordinar conceitos e teorias à realidade. Ao contrário, é a multiplicidade 

de dinâmicas e fenômenos em curso que nos coloca desafios de entendimento deste 

espaço rural atravessado por conflitos. 
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Resumo 
Este texto trata de um projeto que se propõe a trabalhar com grupos de mulheres agricultoras 
e mulheres da cidade a partir da produção e consumo de plantas medicinais. Como principais 
responsáveis pelos cuidados com a saúde da família tanto a utilização de plantas medicinais no 
seu cotidiano é relevante e torna-se objeto desse estudo. O estudo é desenvolvido no 
município de Francisco Beltrão, Paraná e busca o resgate de saberes das mulheres do campo, o 
fomento à produção e comercialização e também o compartilhamento de experiências com as 
mulheres da periferia do município. 
Palavras-chave: Mulheres, Plantas Medicinais, Agricultura 
 

Abstract 
This text is a project that aims to work with groups of women farmers and women of the city 
from the production and consumption of medicinal plants. The main responsible for the health 
care of the family both the use of medicinal plants in their daily lives is relevant and becomes 
the object of this study. The study is developed in the municipality of Francisco Beltrão, Paraná 
and seeks redemption knowledge of rural women, encouraging the production and marketing 
as well as the sharing of experiences with women from the outskirts of the city. 
Key words: Women, Medicinal Plants, Agriculture 
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Introdução 

Este texto é fruto de reflexões resultantes do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e de extensão (em fase inicial) a cerca da organização das mulheres 

agricultoras e urbanas do Município de Francisco Beltrão/PR que buscam a partir da 

produção, comercialização e consumo realizar o resgate e a valorização dos saberes 

tradicionais do uso das plantas medicinais. 

A participação das mulheres no processo de resgate e preservação dos saberes 

é fundamental, pois são elas as principais responsáveis pelo cultivo e preparo das 

ervas, desta forma, consideramos as mesmas como guardiãs deste conhecimento que 

a partir do desenvolvimento da indústria química (tanto para o uso humano como para 

a produção agropecuária) tem intensificado o processo de desaparecimento de 

práticas ligadas ao uso doméstico destas plantas e com elas de formas tradicionais de 

conhecimentos e da diversidade cultural, tanto no campo como na cidade. 

O projeto de extensão desenvolvido além do registro espacial dos saberes 

tradicionais visa também a aproximação das agricultoras familiares produtoras de 

ervas medicinais com as mulheres urbanas para o cultivo das plantas medicinais nas 

hortas e quintais, em especial nas periferias urbanas. 

 

 Fundamentação teórica 

A agricultura familiar no Sudoeste do Paraná apresenta-se como referência 

nacional, não somente pelo contexto histórico e político no qual se constituiu, mas 

também pela expressividade por ela ostentada, pois possui 89% do número de 

estabelecimentos e ocupa 54% da área em questão. E em alguns municípios ela 

assume ainda maior expressão. É o caso do município de Francisco Beltrão, no qual 

estes valores chegam, respectivamente, a 88% e 69%, significando números acima dos 

verificados no Brasil e no próprio estado do Paraná. Atrelada a esta forma de 

organização, se observa a presença de uma capacidade organizativa que busca garantir 

formas de inserção ao mercado, atrelada esta inclusive à conservação de saberes e 

costumes tradicionais, os quais tendem a ser esquecidos em virtude do modelo 

predominante de agricultura e da perspectiva de um desenvolvimento que 
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sobrevaloriza a produção material lastreada em formas capitalistas de produção, à 

qual se opera, via de regra, em detrimento da valorização do conhecimento. 

O projeto em desenvolvimento visa o resgate dos saberes tradicionais em 

relação à utilização das plantas medicinais, ensejando evidenciar práticas de 

valorização do patrimônio cultural pertinente aos sujeitos envolvidos com tais saberes, 

em especial as mulheres, que em geral são importantes guardiãs desta forma de 

conhecimento. 

Em termos de resultados esperados, este projeto de pesquisa/extensão almeja 

ainda subsidiar políticas de ação social. Ou seja, o projeto mira, como escopo, subsidiar 

ações Políticas de valorização do conhecimento ligado à cultura popular pertinente ao 

cultivo/uso de ervas medicinais, cuja utilização pode melhorar as condições de vida de 

parcela da população, em especial aquelas populações mais carentes, uma vez que, a 

partir da disseminação dos conhecimentos em questão, poderão vir a fazer uso de 

remédios fitoterápicos, quer como consumidoras, quer como produtoras plantas 

medicinais.  

O público alvo são as mulheres agricultoras que participam do Coletivo de 

Mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão/PR. Esta definição 

decorre principalmente do fato das mulheres, nas suas ações cotidianas, serem as 

principais protagonistas no que tange ao cuidado da saúde da família. Para cumprirem 

esta função social, é praxe disporem do uso de saberes para dispensarem cuidados às 

necessidades de seus familiares e vizinhos a partir dos conhecimentos antigos que as 

mesmas possuem referentes às plantas medicinais.  

Tal qual observa Schimitz et al (2010,p.37): Na história da humanidade as 

mulheres possuem uma relação muito importante com a agricultura e com a 

conservação da biodiversidade, pois como vimos a partir de algumas interpretações 

históricas entende-se que elas domesticaram animais e passaram a cultivar 

determinadas plantas, assim como inventaram alguns instrumentos para facilitar o 

trabalho. Esses conhecimentos relacionados aos processos produtivos e naturais são 

desde então, transmitidos de geração para geração e mesmo que muito tempo tenha 

se passado desde que as mulheres iniciaram as formas de cultivar, conservar e 
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preparar os alimentos, elas continuam tendo um papel central na segurança alimentar 

e nutricional das famílias.  

A lógica dominante no contexto rural brasileiro, desde a década de 1970, é a 

produtivista baseada no pacote tecnológico de desenvolvimento da agricultura 

fundada na denominada revolução verde. Os impactos sócio-ambientais decorrentes 

desta lógica têm se intensificado, tanto no Brasil como em vários países do mundo em 

virtude gerando, importantes impactos ecológicos/ambientais, aos quais se somam 

ainda questões como a relacionada à concentração da terra e da riqueza. 

De modo geral, as formas de produção do espaço agrário brasileiro têm 

primado pela tecnicização e pela industrialização dos processos de produção e de 

processamento de produtos agropecuários. Dentre outros corolários deste processo, 

tem-se assistido o surgimento de impactos tais como a contaminação de recursos 

hídricos solos, plantas e animais; perda de biodiversidade; redução da fertilidade 

natural de solos; dependência de insumos químicos e máquinas agrícolas; 

concentração fundiária e êxodo rural, entre outros.  

Se o modelo de desenvolvimento econômico pautado a partir do pacote 

tecnológico da revolução verde aumentou a produtividade agrícola, no entanto, 

também ensejou uma gama de desdobramentos ambientais e sociais os quais nos 

remetem a repensar de modo crítico os desdobramentos econômicos, mas também 

ambientais e sociais ensejados por este modelo de produção. Ou seja, incita-nos à 

necessidade de elaborarmos uma concepção de desenvolvimento integrado que 

considere, além das dimensões naturais, econômicas e políticas, também as 

dimensões sociais pertinentes à perda ou “esquecimento” do patrimônio cultural das 

populações envolvidas nesse processo.  

Dito de outro modo, pari passu à crescente degradação do ambiente 

engendrada por esse processo vinculado a interesses econômicos, pensamos ser 

fundamental atinarmos para questões como a desagregação/perda de valores e 

saberes vinculado ao vasto patrimônio cultural dos agricultores diante das mudanças 

por eles vividas tais como a perda da terra, o êxodo rural e uma urbanização 

caracterizada, sobretudo pela marginalização social (econômica política e, no caso por 

nós enfocado, também cultural). 
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É fato que as mudanças provocadas na esfera produtiva da agricultura, 

influenciaram diretamente a organização familiar no que concerne aos saberes por 

eles cotidianamente adotados. Pois o uso de tecnologias e insumos externos força o 

direcionamento de suas formas de produção para grupos restritos de artigos agrícolas. 

E tal produção tem sido acompanhada de um sistema de extensão rural que privilegia 

conhecimentos estranhos aos saberes tradicionais. Isso tem contribuído para a 

diminuição da autonomia dos agricultores e agricultoras familiares, bem como para 

que os saberes que eram integrantes de sua cultura histórica sejam desconsiderados e 

desvalorizados.  

Também é notório que, face ao êxodo rural, outra consequência deste 

processo, a ser destacada diz do fato de que a população expelida do campo, e que 

então se torna urbana (a qual via de regra se concentra nas periferias das cidades), 

também assiste a uma constante desvalorização dos conhecimentos por ela trazidos 

do mundo rural. 

 Assim, importantes parcelas da população do campo e da cidade são impelidas 

a se adaptarem à lógica produtivista e industrial de produção em diversas esferas de 

sua existência social. E apesar das condições precárias de vida e das privações que 

então passam a experimentar, são ainda induzidas a se transformarem em 

consumidoras dos produtos fabricados pela indústria, deixando de lado formas 

alternativas que utilizavam, seja na alimentação, nas formas de lazer, tanto quanto na 

prevenção de doenças, o que aponta para severas mudanças no universo das relações 

simbólicas as quais faziam parte do patrimônio cultural dessas populações e que lhes 

proporcionavam realização social e qualidade de vida.  

Um dos aspectos que se torna objeto de nosso projeto se refere à perda do 

patrimônio cultural efetivada no bojo das mudanças ocorridas no âmbito da sociedade 

rural/urbana no Brasil se liga à perda dos conhecimentos pertinentes ao uso de ervas 

medicinal no campo e na cidade, face ao avanço das formas industriais de produção. 

Sob a forma de infusões (chás), emplastos, tinturas, pomadas, o uso das plantas 

medicinais, no tratamento de dores emocionais e físicas fazia parte do cotidiano das 

pessoas mais velhas, principalmente dos povos do campo que não dispunham de uma 
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indústria farmacêutica como a atual. E estes conhecimentos eram transmitidos de 

geração em geração.  

Oliveira (s/d, p. 59) afirma que: 

“Era uma medicina criada como resposta às necessidades concretas 
de doenças e sofrimentos. Depois de classificadas e selecionadas as 
plantas parta as doenças e seus sintomas, os moradores podiam 
conhecê-las. Democrática e solidariamente poderiam ser utilizadas”. 
(OLIVEIRA,s/d, p. 59) 

 

Apesar das transformações/mudanças ocorridas no universo rural/urbano 

brasileiro, GARIM NETO (2006, p.72) observa que tais conhecimentos ainda são 

frequentemente vistos entre as populações oriundas dos modos de vida tradicionais, 

já que: 

O saber local sobre o tratamento de diferentes males que 
perturbam/afetam o ser humano é geralmente evidenciado em 
conversas com as pessoas mais idosas (inserindo aí os raizeiros, 
benzedeiras, donas-de-casa etc.) que por um motivo ou outro, 
carregam consigo essas preciosas informações, recebidas dos 
ancestrais. A recuperação dessas informações é altamente 
necessária, tendo em vista que elas servem de subsídio para o 
conhecimento do potencial medicinal da flora nacional... (GARIM 
NETO,2006, p.72) 

 

Além da questão cultural, lembramos com Brüning (s/d, p. 19) que a saúde do 

povo tem sido amiúde descuidada, em nosso país, recebendo “verbas irrisórias”. E, 

qual anota ainda o referido autor, o sistema de saúde privado, que envolve hospitais, 

clínicas, farmácias, entre outros, costumam praticar “[...] um verdadeiro assalto ao 

bolso do doente”, de modo que recorrermos aos saberes que compõem o patrimônio 

cultural dos antigos. Um outro aspecto relevante dos saberes é que estes se 

constituem em um dos elementos fundamentais que concorrem para a 

democratização dos bens culturais brasileiros. 

É inegável que o avanço tecnológico e sanitário pelo qual passou o país desde a 

década de 1930 contribuiu para a cura e a extinção de uma série de doenças. Desta 

forma, não se pretende aqui desconsiderar a contribuição do conhecimento cientifico 

na construção de um processo, resultante em maior longevidade, diminuição da 

mortalidade infantil entre outros.  
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O que se pretende é a busca da valorização de uma forma de saber que 

aproxima os sujeitos do campo na construção de uma identidade territorial que 

perpassa pelo conhecimento tradicional e que é mais barato e de fácil acesso à 

comunidade. 

Assim, como destaca Guarim Neto (2006), o conhecimento das plantas 

medicinais é uma forma de conhecer a biodiversidade dos lugares. Mapear onde se 

encontram é uma forma de conhecer os elementos territoriais e resgatar sua história 

de uso é um modo importante de valorizar os sujeitos que procuram manter esta 

tradição.  

Como afirma o referido autor este é um estudo que tem se destacado, 

sobretudo como sendo de ordem interdisciplinar. Por sua abrangência, tem 

demandado diferentes estudos e abordagens, os quais vêm sendo construídos no 

intuito de compreender, mapear e divulgar a importância das plantas medicinais. 

Constitui-se um resgate do saber local e, a partir dele, da identidade cultural dos 

sujeitos que conhecem ou utilizam tais saberes. 

 O resgate de todo um patrimônio cultural de um povo, lembra Meneses (2012, 

p. 27), passa inclusive pela recuperação de todo um legado que nos arremete à 

valorização da memória socialmente construída, já que “Tornar inteligível o patrimônio 

de um grupo social ou de um povo é, em síntese, dar sentido a um repertório de 

valores que identificam essa sociedade”.  

 

Mulheres agricultoras e a produção de plantas medicinais em Francisco 
Beltrão - Brasil 

O debate e o desenvolvimento de práticas a cerca do uso das plantas 

medicinais é um elemento presente no processo de organização das mulheres 

agricultoras do sudoeste do Paraná que teve início na década de 1970 com o 

Movimento Popular de Mulheres constituído na região e em meados da década de 

1980 com a criação do grupo de mulheres do com a Constituição do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão. Ambas organizações privilegiavam a 

organização das mulheres visando uma maior autonomia e o seu reconhecimento 

enquanto mulher e enquanto agricultora. 
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Na década de 1980, com o fim do período da Ditadura Militar e a efetivação das 

lutas por direitos sociais para as agricultoras e agricultores, as organizações se 

centraram na militância das mulheres para que tivessem reconhecido sua condição de 

agricultora como profissão, o direito a documentação independente dos homens (pai 

ou marido), aposentadoria, salário maternidade entre outras. 

A partir da ampliação da participação das mulheres na luta pelas políticas 

públicas de direitos sociais, bem como pelo preço das mercadorias, crédito etc., o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão inicial um trabalho assíduo de 

incentivo a participação feminina nas esferas políticas. 

Neste contexto é que um projeto de uso das plantas medicinais é efetivado na 

década de 1990 e as mulheres começam a se reunir para resgatar conhecimentos 

sobre as plantas medicinais, seus usos e utilidade. Estas atividades práticas vinham 

acompanhadas do debate político sobre a condição da agricultura familiar e diversos 

processos de formação política são efetivados. A inserção política das mulheres no 

Sindicato favoreceu que em 1997 fosse eleita a primeira mulher presidenta do 

sindicato, que buscou desenvolver um projeto de inserção política de outras mulheres 

mas também o fortalecimento das ações das comunidades rurais para o 

reconhecimento da agricultura familiar. 

O resgate desse processo de processo de organização políticas das mulheres 

agricultoras foi realizado com o desenvolvimento do projeto de extensão “Registrando 

a participação política organizativa das mulheres agricultoras no Sudoeste do Paraná”, 

desenvolvido entre 2010 e 2012 no qual verificamos que o trabalho com as plantas 

medicinais fez parte de uma iniciativa das mulheres agricultoras, que buscaram a partir 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) uma formação para o cultivo e uso das 

plantas medicinais, cujo objetivo era ampliar o conhecimento das mulheres 

agricultoras e estimular a produção nas hortas de medicamentos e chás que pudessem 

ser utilizados no dia a dia da família.  

Mais recentemente, 2011, as mulheres agricultoras de Francisco Beltrão, a 

partir de ações do Coletivo de Mulheres do Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Francisco Beltrão, retomaram os estudos e retomaram o trabalho com as plantas 

medicinais. Uma das atividades realizadas foi uma viagem de intercâmbio no município 
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de Turvo-Paraná, para conhecer a experiência do COOPAFLORA, no processo de 

produção e comercialização de plantas medicinais e aromáticas e outros produtos 

oriundos da floresta, a partir de uma prática sustentável em termos ambientais e de 

fortalecimento da agricultura familiar. 

A cooperativa produz produtos desidratados e beneficiados na forma de chás e 

temperos baseados em plantas medicinais, condimentos, aromáticas e erva mate. 

Estes produtos são comercializados a granel ou beneficiados em forma de chás e 

temperos. Além desta produção o grupo possui parceria com outras empresas que 

apoiam a produção e também a comercialização dos produtos. 

A partir desta visita as mulheres agricultoras de cinco comunidades rurais de 

Francisco Beltrão se sentiram desafiadas pela proposta e começaram a debater a 

importância que o uso das plantas medicinais tem no seu cotidiano e a necessidade de 

ampliá-lo, bem como de tornar-se uma fonte de renda para a agricultura familiar. 

A participação das mulheres se dá no contexto de resgatar os conhecimentos e 

as plantas, bem como de ampliar a participação destas através do cultivo destas 

plantas em seus quintais, de forma a preservar a diversidade cultural e natural e 

também melhorar a autoestima e a qualidade de vida destas mulheres e quiçá de sua 

comunidade, a partir da transferência de conhecimentos, muitos dos quais tendem a 

extinção com a morte das pessoas que o detém. 

Como destaca o documento base do Congresso do SlowFood(2012), a opção ou 

a limitação na produção de alimentos, limpos e de produção em bases solidárias e 

justas, é uma opção política. Pois como destaca os alimentos (entre eles a plantas 

medicinais) não é apenas um produto comercializável mas consiste em um direito de 

todas as pessoas. A preocupação não é apenas na produção de alimentos, pois o 

aumento da produtividade e o extermínio da fome foi o principal elemento 

preconizado pela revolução verde, a qual possui desdobramentos que estão 

amplamente estudado, inclusive na região sudoeste do Paraná, como no trabalho de 

Santos (2008), Saquet e Duarte (1996), entre outros. 

Um outro aspecto que a trabalho das mulheres agricultoras é a constituição de 

parcerias com mulheres urbanas de bairros periféricos estimulando o uso e a produção 
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das plantas medicinais nos quintais da cidade ou mesmo a produção coletiva de mudas 

para comercialização. 

As agricultoras constituíram em 2014 uma Associação de Agricultoras 

Produtoras de Plantas Medicinais e Aromáticas que tem buscada a comercialização da 

produção das mulheres associadas, num total de 15 agricultoras, que produzem 

plantas medicinais como hortelã, erva doce, Melissa e Camomila e são processadas e 

embaladas pelas próprias mulheres para entrega às escolas e centros municipais de 

educação infantil através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, elas ainda 

têm realizado feiras com produtos da agricultura familiar por elas cultivados, 

juntamente com as plantas medicinais e aromáticas que são comercializadas nas feiras 

na cidade ou durante a realização de eventos na universidade, a qual é parceira no 

desenvolvimento do projeto. 

 

Considerações Finais 

Este é um projeto de pesquisa e extensão se encontra em fase  inicial e tem se 

estruturado a partir de uma pesquisa participativa, em que a compreensão dos 

conceitos e processos territoriais de conceitos como o  de território, desenvolvimento, 

agricultura familiar de base camponesa, das plantas medicinais, patrimônio cultural, 

saberes e diálogos culturais, cooperação e inclusão social tem favorecido ao mesmo 

tempo a interpretação dos dados coletados mas também a reflexão por parte das 

mulheres agricultoras que participam do projeto e tem buscado refletir sobre as 

práticas efetivadas. 

A experiência da execução de um projeto de pesquisa e extensão possibilita 

compreender o desenvolvimento como uma problemática territorial, ou seja, como 

um processo contínuo de conquistas sociais (econômicas, políticas e culturais) que se 

manifestam na vida cotidiana através de uma alimentação saudável, moradia e 

educação de qualidade, assistência médica e dentária, acesso ao cinema e outros 

meios de comunicação, higiene, organização política, entre outros aspectos que são 

fundamentais para viver com dignidade e qualidade, como a recuperação e 

preservação do patrimônio cultural socializando-o. 
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É necessário valorizar o patrimônio histórico e cultural dos diferentes grupos 

sociais e territórios. Isto nos remete a uma concepção múltipla e híbrida do 

desenvolvimento, do território, da agricultura familiar, das plantas medicinais, 

patrimônio cultural, saberes e diálogos culturais, cooperação e inclusão social. 

Entendemos que é necessário compreender estes temas como processos 

historicamente constituídos, ou seja, há um processo histórico e relacional 

(transescalar) que caracteriza nossa vida cotidiana, o desenvolvimento, os territórios. 

Discutir saberes populares.  

Desta maneira, para reorganizar o território e a sociedade, é necessário 

repensar e reorganizar as relações de poder, como ocorre através de organizações 

políticas e produtivas alternativas, como a agroecologia. Esta forma de produção exige 

um rearranjo e novas relações dos homens entre si e com a natureza; um manejo 

adequado do solo, das plantas e das águas; relações de cooperação e participativas, 

enfim, a agroecologia, além de primar pela produção de alimentos saudáveis, traduz-

se em traços societários diferentes dos emanados das grandes iniciativas produtivas 

capitalistas. 

E isto exige um olhar e uma compreensão, que considere os processos sociais 

(econômicos, políticos e culturais) e naturais, tanto na abordagem (estudo) como no 

planejamento e nas ações a serem realizadas com as mulheres. Há destaque para o 

lugar, para a dinâmica ambiental e para a elaboração de projetos de desenvolvimento. 

Degradar o ambiente significa degradar o território; a sustentabilidade é pensada para 

além da proteção da natureza, incorporando o território, ou seja, a sustentabilidade 

política, econômica, cultural e ambiental. 

A natureza é um patrimônio territorial e precisa ser gerida pela sociedade local 

articulada a outros grupos sociais, com capacidade de autogestão, valorizando a 

natureza, a ajuda mútua, o pequeno comércio, a autonomia, o trabalho manual do 

agricultor, os saberes populares, a cooperação, os marginalizados, o patrimônio 

cultural-identitário, a biodiversidade, as microempresas, enfim, a vida, como fizemos 

em duas experiências localizadas no Sudoeste do Paraná (descritas em Saquet e 

Duarte [1996] e em Saquet, Pacífico e Flávio [2005]). 
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Dematteis (2001) resume essas duas questões, ou seja, os elementos principais 

da abordagem territorial que estamos utilizando. Esta abordagem deve resultar num 

instrumento de política pública e territorial. Para isto, precisa ser construída, 

necessariamente, a partir da realidade estudada, no caso, a agricultura agroecológica. 

Giuseppe Dematteis propõe os seguintes componentes analíticos: a) a rede local de 

sujeitos, que corresponde às interações entre indivíduos em um território local, onde 

há relações de proximidade física e entre os sujeitos do local e os de outros lugares; b) 

o milieu local, entendido como um conjunto de condições ambientais locais nas quais 

trabalham os sujeitos; c) a relação da rede local com o milieu local e com o 

ecossistema, de forma tanto cognitiva (simbólica) como material. Há interações entre 

os domínios do social e do ambiente; d) a relação interativa da rede local com redes 

extralocais, em distintas escalas: regional, nacional e global.  

A participação política-organizativa das mulheres no Sudoeste do Paraná, em 

especial das agricultoras, tem contribuído para a permanência das famílias no campo, 

mas principalmente são elas que tem desenvolvido ações em relação a qualidade da 

vida no campo a partir da participação nos projetos de moradia, qualidade da água, 

hortas agroecológicas de consumo familiar, a preservação da diversidade de fauna e 

flora, além da participação efetiva na vida produtiva apesar da lógica 

predominantemente patriarcal. 

A construção de práticas de comercialização como a feiras e a produção para 

Programa de Alimentação Escolar é também uma forma de aproximação do campo e 

da cidade a partir de uma perspectiva mais solidária e de ampliação não apenas do 

mercdo de consumo mas também de outros padrões que valorizam os saberes 

tradicionais.  
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Educador e educandos (liderança e massas) cointencionados à realidade, se 
encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvela-la e, 
assim, criticamente conhece-la, mas também no de recriar este conhecimento. Ao 

alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade, se descobrem 
como seus refazedores permanentes. Desse modo, a presença dos oprimidos na 

busca de sua libertação, mais que pseudoparticipação, é o que deve ser: 
engajamento. 

 
Paulo Freire 
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RECURSOS DIDÁTICOS E ENSINO DE GEOGRAFIA: 
REFLEXÕES ACERCA DAS TECNOLOGIAS DA 

REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO 
Teaching materials and geography education: reflections of space representation of 

technology 
 

Clayton Luiz da Silva82 
 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Aborda-se aqui a importância da produção e uso de recursos didáticos, em especial o uso de 
audiovisuais, para o ensino. As reflexões apresentadas partem de práticas de ensino realizadas 
com estudantes de Geografia, cujo objetivo central era problematizar as possibilidades de 
criação e uso de recursos didáticos para o ensino. Metodologicamente, os discentes foram 
convidados a experimentarem o processo de criação dos materiais didáticos a partir de temas 
por eles escolhidos, que deveriam ser tratados a partir dos conhecimentos prévios oriundos de 
seu cotidiano. Tal exercício de criatividade parece fundamental, pois permite uma maior 
aproximação dos estudantes com a teoria a partir de uma reflexão sobre o mundo e seu lugar 
nele. 
Palavras-chave: Representação do espaço; Ensino; Audiovisuais. 
 

Abstract 
It approaches here the importance of production and use of teaching resources, in particular 
the use of audiovisual. The ideas presented depart from teaching practices carried out with 
students of geography. The objective was to discuss the possibilities of creation and use of 
teaching resources for teaching. Methodologically, the students were invited to experience the 
process of creating teaching materials from topics of their choice, which should be treated 
from the previous knowledge from their daily lives. Such an exercise of creativity seems 
essential because it allows closer student with the theory from a reflection on the world and 
their place in it. 
Keywords: Representation of space; teaching; Audiovisual  

 

Introdução 

O presente texto tem por objetivo central discutir a importância da elaboração 

e uso de recursos didáticos para o ensino de Geografia, tendo como principal 

problemática a produção e o uso das tecnologias para a representação espacial. Busca-

se fazer uma reflexão sobre os diversos suportes que podem ser acionados para o 

ensino/aprendizagem, entre eles a música, a poesia, a fotografia, as imagens (charges, 
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tirinhas, caricaturas), audiovisuais. São muitos os meios que permitem a transmissão 

de mensagens que podem auxiliar os estudantes a melhor conhecer mais sobre si e o 

que os rodeia, ampliando também sua capacidade de expressar sua visão de mundo. 

Entendendo que tais suportes são um meio de transmissão ou de produção de 

saberes, busca-se aqui relatar experiências realizadas no contexto da formação de 

professores licenciados no Departamento de Geografia da Unicentro (Universidade 

Estadual do Centro-Oeste do Paraná), fundamentalmente na disciplina de Tecnologias 

da Representação Espacial/Metodologias para o Ensino de Geografia, bem como na 

disciplina de Estágio de Docência, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o 

Médio. Nessas oportunidades nossos discentes foram convidados a pesquisarem e 

produzirem recursos didáticos, utilizando os diversos suportes já apontados. A seguir, 

serão apresentadas algumas das questões teóricas e metodológicas que permearam as 

aulas e as práticas realizadas. 

 

Desenvolvimento 

As formas como a Geografia é ensinada mudou ao longo do transcorrer 

histórico. No contexto do desenvolvimento do mundo ocidental, desde os primeiros 

relatos de viajantes até o uso dos atuais sistemas geográficos de informação, essa 

disciplina tem-se valido de variadas formas de representação daquilo que alguém viu 

em algum lugar, cujos relatos transcritos e representados (mapas, croquis, etc.) 

serviram de referência para novas interpretações nos momentos seguintes. Em 

período mais recente, as profundas transformações ocorridas no século XIX no 

contexto europeu e nas parcelas do globo articuladas ao sistema-mundo, segundo 

noção cunhada pelo historiador francês Fernand Braudel (1992), devem em muito às 

inovações trazidas pela “ciência moderna”, cuja profunda imersão no universo da 

produção resultou na tecnociência, abrindo possibilidades novas ao desenvolvimento 

da história humana (KLEIN & RICHTA, 1969). 

A passagem do século XIX para o século seguinte foi um período em que as 

transformações científicas ocorridas nas mais variadas disciplinas sociais e da natureza 

foram aderidas ao território, conformando em significativas parcelas do globo 

terrestre (fundamentalmente da Velha Europa, a América do Norte, e depois, 
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gradativamente, parcelas do mundo subdesenvolvidos) um meio técnico onde a 

ciência passou a ter um papel fundamental, ao qual, já nas décadas seguintes da 

Segunda Guerra Mundial, se sucederá a construção do meio técnico-científico-

informacional (SANTOS, 1996). 

Paralelo a isso ocorreu o desenvolvimento de variadas técnicas ligadas à 

captura e registro de imagens, baseadas no princípio da câmera escura, culminando 

nas tecnologias da fotografia e do cinema, e sons, com a fita magnética e o disco de 

vinil, que difundidos em variados suportes (livro, rádio, televisão, entre outros) 

permitiu a formação daquilo que se convencionou chamar de meios de comunicação 

de massa. A utilização destas tecnologias para representar aquilo que ocorria nos 

lugares é facilmente percebida no emprego da fotografia e do negativo, por exemplo, 

para registrar as várias guerras ocorridas ao longo do século XX, mas também para a 

construção de um imaginário social, representado, por exemplo, na indústria do 

entretenimento (cinema, música, etc.). 

Mais recentemente, a informação assume um caráter fundamental na 

realização daquilo que ocorre em diferentes lugares, resultado da convergência das 

técnicas (SANTOS, 1996, p. 146), de modo que distintas tecnologias passam a 

“dialogar”, permitindo a produção de materiais audiovisuais sem grandes custos para 

isso. O uso da linguagem informática e dos computadores trouxe novos horizontes de 

possibilidades de produção e circulação da informação, dando suporte ainda ao que se 

convencionou chamar de tecnologias da informação e comunicação (TIC’s). Se até 

quase o final do século XX a produção, por exemplo, de um videodocumentário 

implicava grandes custos e o domínio de complexas tecnologias, hoje há a 

possibilidade de se produzir informação por pequenos grupos, a partir do dispêndio de 

poucos recursos. 

Essas novas possibilidades vêm sendo exploradas também na produção de 

materiais e recursos aplicados ao ensino. Neste sentido, buscar-se-á aqui aprofundar e 

sistematizar experiências que estão sendo tocadas junto ao curso de Licenciatura em 

Geografia da Unicentro/Cedeteg, fundamentalmente no contexto da disciplina de 

Tecnologias da Representação do Espaço/Metodologias de Ensino de Geografia, bem 

como nas produções realizadas pelos discentes para a realização dos Estágios de 
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Docência, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio. 

 

Momentos pedagógicos do uso dos recursos didáticos 

Alguns desafios se apresentam a todos os professores que produzem e/ou 

fazem uso de recursos didáticos. Quando relacionados os recursos com a 

representação espacial isso se torna ainda mais complexo. Na educação universitária 

os estudantes, desde as primeiras aulas, são acostumados a utilizarem o livro, o texto 

escrito, que resultam, ao final de dado tempo, em nova produção textual (prova, 

trabalhos, seminários, etc.). No entanto, na Educação Básica o objetivo nem sempre 

deve ser esse; claro que em todos os níveis educacionais os mais diversos suportes 

podem ser utilizados para a prática do ensino-aprendizagem. Realizar a transposição 

didática é o principal desafio no uso de recursos didáticos, implicando questões, como: 

quando usar, o que usar (quais suportes utilizar), produzir com ou para os estudantes, 

entre outras, que forçam o docente a exercitar sua criatividade. 

De um ponto de vista formal, a escolha do momento implica saber o que se 

quer realizar. A princípio, três “momentos pedagógicos” estão implicados quanto ao 

uso dos recursos didáticos: introduzir; ilustrar; e construir. 

Não privilegiando qualquer suporte didático, um conteúdo ou uma temática de 

estudo pode ser introduzido em sala de aula logo que se iniciam os trabalhos, 

momento em que professor abre sua aula colocando uma música para audição dos 

estudantes, sem maiores pretensões a princípio, apenas com o desejo de despertar o 

interesse deles, deixando-os anotar, se for o caso. O mesmo vale para o uso de 

imagens, de um trecho de documentário, ou outro suporte que o docente 

previamente tenha separado a fim de aguçar a curiosidade de seus educandos. 

Outro momento em que os recursos são acionados se dá quando há que se 

ilustrar um dado assunto que vem sendo tratado, cujo objetivo é ampliar a visão do 

discente permitindo à ele ter mais “bagagem” para compreender o que está sendo 

tratado. 

Por fim, o momento mais rico e que exige maior esforço, que é a 

produção/construção de um recurso didático num dado suporte. É extremamente rico 

ver os estudantes se esforçando para produzirem um vídeo documentário, uma 
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mostra de fotografias, ou outra forma de criação, que resultam de seu trabalho de 

pesquisa e criação. Durante o processo criativo as dificuldades quem têm que ser 

superadas (localização de um problema, seu recorte teórico e metodológico, a escolha 

do suporte, a divisão de tarefas, a busca pelos materiais que vão ser utilizados, a 

confecção do produto em coletivo, a escolha da forma de apresentação e o público 

que vai prestigiar, a avaliação constante e final do trabalho, etc.) constituem um rico 

caminho de produção de conhecimento. 

Seja em qualquer momento for, com o objetivo de introduzir, de ilustrar ou de 

produzir, os docentes têm nos recursos didáticos um arsenal de ferramentas e técnicas 

fundamentais para a criação de um ambiente de troca, de aprendizagem significativa, 

em que todos são convidados a participarem de seu aprendizado, de modo que a 

transposição didática não seja apenas a transmissão de conteúdos, mas a troca de 

saberes e de estabelecimento do diálogo, atitudes vitais para a formação do ser 

humano. 

 

A representação espacial no Ensino Fundamental e Médio: em busca de visão 
ampliada da representação espacial voltada a prática educativa e de diálogo na 
produção dos saberes 

Não poucas vezes a representação do espaço em Geografia fica aderida 

somente ao uso da cartografia, bem como, mais recentemente, ao uso do 

sensoriamento remoto e dos sistemas geográficos de informação. Quando é pensado o 

ensino de geografia nas escolas, é comum lembrar que também já é uma tradição 

nesta disciplina a feitura de maquetes. Sem desmerecer tais tecnologias, algumas das 

quais alguns autores denominam de linguagens da Geografia (FONSECA & OLIVA, 

2008), propõe-se aqui discutir outros “suportes”, também importantes para o ensino. 

 A forma como o ensino ocorre é sempre mediada por algum material ou 

recurso, incluindo os já consagrados quadro negro e livro didático, passando por 

outros suportes impressos, como as tirinhas, as charges, as caricaturas, os recortes de 

textos e imagens de revistas e jornais, bem como outros textos como poesias, poemas 

e letras de músicas, até meios mais “modernos”, como audiovisuais, a internet e os 

muitos softwares educacionais ou não que podem ser utilizados para a realização de 
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pesquisa ou para ilustrar/exemplificar os temas e problemas tratadas pelas diferentes 

disciplinas curriculares ou não, todos esses meios possuem características e formas de 

utilização que devem ser explorados com criatividade pelos docentes, ampliando assim 

o arsenal de suportes para o ensino. 

Não é objetivo aqui discutir em detalhes as experiências realizadas com um 

desses suportes apenas, mas apontar, a partir do que tem sido vivenciado, que se 

pode diversificar a atividade docente, ampliando os meios com os quais os professores 

podem realizar seu trabalho, tornando a rotina de sala de aula mais prazerosa e 

permitindo aos discentes verem o mundo representado de diversas formas. 

Não poucas vezes os suportes se encontram imbricados uns nos outros, 

cabendo ao professor encontrar as formas de explorar ao máximo o conteúdo neles 

expresso. A música é um exemplo disso, cujas letras expressam sentimentos, fatos 

históricos, um posicionamento social, etc., que o autor/compositor/músico busca 

representar. Por exemplo, a música Favela, uma composição dos anos 1920 de 

Padeirinho com Jorginho, gravada, entre outros, por Jards Macalé é um exemplo bem 

rico de temáticas que podem ser tratadas em sala de aula, sua letra é uma “aula” de 

Geografia: 

 

Numa vasta extensão 

Onde não há plantação 

Nem ninguém morando lá 

Cada um pobre que passa por ali 

Só pensa em construir seu lar 

E quando o primeiro começa 

Os outros, depressa, procuram marcar 

Seu pedacinho de terra pra morar 

E assim a região sofre modificação 

Fica sendo chamada de nova aquarela 

E aí que o lugar então passa a se chamar favela. 

(Composição Padeiro e Jorginho, 1920. Fonte: DINIZ, 2006, p.102) 

 

Segundo Diniz (2006), no Brasil, o termo favela se tornou popular no início do 

século XX, 



 

 
365 

[...] após o retorno dos soldados que foram lutar no conflito de 
Canudos. Eles haviam convivido, no sertão nordestino, com um 
arbusto local, o faveleiro – mais popularmente favela. Quando 
voltaram, os soldados receberam recursos para instalarem-se em 
casa própria no Rio de Janeiro. Foram nas abas do morro da 
Providência que eles fizeram suas moradias – logo, por analogia, 
chamaram-no de “favela carioca”. O nome foi designando outros 
conglomerados humanos semelhantes, e a favela passou a ser 
residência de pessoas humildes nos morros cariocas. Por sinal, foi 
local de construção mitológica do samba, puro, de raiz, a partir dos 
anos 20 do século passado. Padeirinho (junto com Jorginho) 
homenageou-a com propriedade com seu samba sincopado “Favela”. 
(DINIZ, 2006, p.102). 

 

Não é difícil para o geógrafo encontrar nesta letra elementos para discussão: a 

especulação imobiliária, a horizontalização das cidades e o acesso a serviços públicos, 

as diferentes formas das favelas nas cidades, entre tantos outros temas que podem ser 

explorados a partir dela, tanto de caráter histórico quanto propriamente geográfico. 

Claro que a música por si só, como qualquer outro suporte que possa ser 

acionado para o ensino, não é suficiente em si, ou seja, necessita ser trabalhado e 

traduzido pelo professor, permitindo a criação de sua interpretação e aproximação ao 

contexto ou problema tratado em sala de aula pelo professor com seus discentes. 

Uma preocupação parece ser fundamental na metodologia de ensino e no 

processo de aprendizagem que deve ser objeto de problematização quando discutimos 

a formação dos professores, de modo geral, mas principalmente dos futuros docentes 

de geografia: O que queremos que nossos discentes aprendam? Muitas respostas 

podem ser elaboradas, mas uma questão central parece ser importante, que se refere 

ao desejo de que eles não aprendam apenas conteúdos, mas também entendam seu 

papel social, que se percebam como cidadãos atuantes, como seres pensantes que 

devem ser instigados a serem criativos, a fim de conhecerem mais e melhor do mundo 

e de si. 

Assim, uma primeira crítica deve ser dirigida ao conhecimento vazio, distante 

do mundo real vivido pelo discente. Esta crítica se refere à concepção de educação 

como mera memorização (decoreba) de dados e informações “frias”, desconectadas 

do mundo real. Há muito tempo já se questiona na Geografia, bem como nas demais 

ciências sociais, a importância para a formação do sujeito, de que ele deve ter um 
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papel ativo diante dos objetos que se propõe conhecer e estudar. Claro, a teoria não 

deve ser deixada de lado, mas a escolha das representações da realidade (seus 

aspectos) deve servir como meio no processo onde o discente tem também papel 

fundamental na construção da aprendizagem. 

Segundo Cavalcanti (1998), fazemos uso das representações para movermo-nos 

na sociedade. A representação social, para esta autora, corresponde ao modo como o 

discente vê a si mesmo e ao mundo: 

O referencial teórico das representações sociais surgiu na pesquisa 
como um recurso para a compreensão de concepções, ideias, 
conceitos e imagens sobre Geografia, que crianças e adolescentes 
vão formando na sua vida cotidiana, na qual se insere sua vida 
escolar. O propósito é o de verificar em que medida a compreensão 
dessas representações pode indicar caminhos para a prática do 
ensino de Geografia. (CAVALCANTI, 1998, p. 29). 

 

Apoiada em Moscovici (1994), Cavalcanti (1998) comenta que as 

representações sociais estão na interface entre o concebido (plano do 

conceito/preconcepções) e o vivido (imagens e valores). No entanto, ressalta a autora: 

“...outro traço importante da representação social é o fato de que ela não pode ser 

entendida apenas como reprodução social; ela é também criação do sujeito, que age e 

reage ante representações já produzidas” (CAVALCANTI, 1998, p.31). 

O que implica no problema da construção dos conceitos: Não propor um 

conceito pronto/acabado: a experiência mostra a ineficácia de se ensinar à criança ou 

ao jovem apenas transmitindo o conceito definido no livro ou elaborado pelo docente. 

Este deve propiciar condições para que o discente possa formar, ele mesmo, um 

conceito. 

[...] o saber “elaborado” deve ser objeto de conhecimento, e só pode 
sê-lo numa relação de interação com o sujeito do conhecimento, ou 
seja, se for questionado, confrontando com outros entendimentos, 
inclusive com o entendimento do próprio sujeito. (CAVALCANTI, 
1998, p.138). 

 

Em certo sentido, os conteúdos prontos silenciam a palavra do "outro", 

afastando-o de suas próprias ideias e pensamentos, atrapalhando a constituição de 

uma concepção a respeito de si mesmo. A importância das interlocuções, do diálogo, 

capaz de revelar o conhecimento dos alunos, desencadeados a partir da memória de 
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suas experiências vividas, bem como da sua imaginação. O saber silenciar do professor, 

que permite ao “outro” o desabrochar das ideias, mesmo que não sejam 

rigorosamente/cientificamente verdadeiras, mas que são a matéria-prima para a 

construção de conhecimento. Daí que a produção, junto com os discentes, de 

materiais educativos aparece como um importante caminho na relação ensino-

aprendizagem. 

 

O audiovisual: um instrumento poderoso de produção e difusão de informações 

Mais especificamente, quando pensamos as tecnologias de representação 

espacial, o uso da imagem em movimento associada a sons, produzidas a partir de 

temas/problemas escolhidos pelos sujeitos envolvidos na produção dos audiovisuais, 

permite ampliar as formas de representação de aspectos do real, alçados do próprio 

rol de experiências e inquietações daqueles que os produzem. 

A utilização, por exemplo, de produtos cinematográficos em sala de aula não é 

novidade quando tratamos sobre o ensino, no entanto há que se encorajar o diálogo 

entre a geografia e arte do cinema, assim argumenta Barbosa (2008): 

Apesar dos esforços consideráveis nos últimos dez anos, tem sido 
bastante tímido o diálogo entre a geografia e o cinema. 
Curiosamente, neste mesmo período, os professores de geografia 
passaram a utilizar cada vez mais filmes documentários e os de ficção 
nas suas aulas. Suprem, portanto, no âmbito da ciência geográfica, os 
esforços mais amplos de reflexão a respeito das possibilidades de 
fecundação mútua entre a nossa disciplina e a arte cinematográfica. 
(BARBOSA, 2008, p. 110) 

 

Conclui este autor: 

Considerando as aproximações possíveis e até mesmo os limites 
imprecisos entre a geografia e a arte cinematográfica, é inegável que 
estamos diante de um campo rico e estimulante para o trabalho de 
pesquisa e ensino. (BARBOSA, 2008, p. 111) 

 

Nossa proposta aqui aprofunda a problemática do uso das imagens em sala de 

aula, procurando refletir acerca das possibilidades de uso dos audiovisuais a partir de 

produções discutidas e realizadas pelos próprios discentes. 

Atualmente existe um conjunto de objetos que permitem captar e armazenar 

sons e imagens, indo das câmeras digitais compactas aos telefones celulares com 
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câmeras integradas. Já há hoje uma cultura da produção e uso das imagens em 

movimento nas variadas “redes sociais”, cultura essa da qual nossos discentes fazem 

parte. O interesse aqui, de certa forma, implica problematizar o que se busca 

representar com tais imagens, discutindo com os discentes, entre outros: 1 – as 

características dos atuais sistemas técnicos que compõem nosso cotidiano, que 

incluem o uso de equipamentos de captação e reprodução de sons e imagens (câmeras 

fotográficas, filmadoras, telefones com câmeras, entre outros); 2 – as possibilidades de 

uso deles na produção de informações que ilustrem problemas e inquietações dos 

discentes, incluindo os audiovisuais no cabedal de recursos didáticos utilizados no 

ensino; 3 – as dificuldades de identificação de temas passíveis de serem representados 

na forma de audiovisuais; 4 – as distintas etapas da elaboração do material audiovisual 

(escolha do tema, seguida da busca das “paisagens”, incluído os sons, através dos 

quais se buscará substantivar com aspectos do real a mensagem que se quer 

transmitir); 5 – identificar as dificuldades técnicas e conceituais da produção de 

audiovisuais, bem como sua validade para o ensino, em especial de Geografia. 

A relação entre a Geografia e os audiovisuais perpassa por variadas 

possibilidades. Almeida (2006) baseada em suas experiências em estágio 

supervisionado relata o uso de fotos e vídeos como forma de registro e de produção 

de conhecimento. Para Vieira & Gomes de Sá (2010) os discentes devem ser 

desafiados a analisarem filmes, associando-o com o tema que está sendo estudado, 

permitindo que se aprenda com esse recurso alternativo. Há sem dúvidas um rico 

campo teórico a ser aprofundado, relacionando a construção de audiovisuais com as 

práticas de ensino. 

Também relatando experiências realizadas no contexto da disciplina de Prática 

de Ensino com licenciandos em Geografia, Lima (2010) esclarece que a produção 

geográfica contempla mais o aspecto didático do que “...atividades oferecidas pelo 

campo teórico e prático do conhecimento geográfico”. Para essa autora, deveríamos 

buscar o exercício do olhar e da leitura geográfica na elaboração de recursos didáticos: 

“Buscando então outros recursos que permitissem a relação entre o conhecimento 

específico da área e os procedimentos didáticos para sua abordagem, passamos a 

trabalhar com a elaboração de audiovisuais, cujos roteiros abordavam temas tratados 
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pela Geografia” (LIMA, 2010). Segundo ela, diante de seu envolvimento na sua 

produção, o discente sente a necessidade de aprofundamento dos temas geográficos. 

Por sua vez, Barbosa (2008), em seu texto acerca das relações entre Geografia e 

cinema, defende o uso dos meios audiovisuais como recurso didático na sala de aula: 

Apesar dos limites da forma de utilização dos meios audiovisuais, 
principalmente como substitutos de professores, ainda acreditamos 
nas suas potencialidades de enriquecimento da relação ensino-
aprendizagem. Tal posição exige, evidentemente, repensar a nossa 
relação com os ‘meios didáticos’, em particular com o audiovisual, e 
construir propostas que possam oferecer experiências ricas e 
variadas de produção do conhecimento no espaço escolar. 
(BARBOSA, 2008, p. 109-110). 

 

Para Oliveira Jr. (2006) nossas narrativas acerca do espaço geográfico 

encontram dificuldade para se fixarem na memória justamente por não incluírem as 

experiências e imagens pessoais acerca do espaço geográfico. Trazer o cotidiano do 

discente para substantivar o conteúdo parece uma tarefa árdua, mas possibilita meios 

para a criação de um conhecimento que mobilize nossos discentes. A utilização de 

audiovisuais parece um caminho interessante, pois permite refletir, a partir de 

histórias concretas vividas em contextos concretos e próximos, acerca dos graves 

problemas que vivemos hoje, os quais compõem o temário tratado pela ciência 

geográfica. 

Os conceitos geográficos ganham vida através de nossa observação do mundo 

concreto. Para Alves (2008, p.135) a “...paisagem, na geografia, em sua objetividade, é 

concreta, pode ser vista, tem forma e resulta das relações entre os homens e a 

natureza.” Para esta autora o espaço se apresenta de variadas formas, sendo que a 

mais vivenciada hoje é a cidade. Escreve ela: 

As cidades modernas são obras do processo de urbanização. Fruto do 
trabalho social /.../. Elas tendem a deixar de ser o lugar privilegiado 
do encontro, da festa /.../ para se tornarem, no consciente da 
sociedade, o lugar das trocas, da produção de mercadorias e do 
consumo. /.../ Muitas vezes, as imagens da cidade, não são 
produzidas pelo homem que com seu olhar natural capta um 
fenômeno, que, justamente com uma série de outras vivências e 
representações, ajuda a construir uma imagem. Há hoje uma 
tendência de que o homem, em vez de ver o fenômeno em si, o 
enxergue pela câmara de TV. (ALVES, 2008, pp. 135-136). 
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A utilização de audiovisuais não substitui a interpretação do sujeito a respeito 

do mundo, é sempre necessário um olhar curioso, que questiona aquilo que vê. Neste 

sentido, parece oportuno discutir como os conceitos geográficos podem ser 

apresentados e discutidos a partir de audiovisuais. 

Hoje é inegável o papel que as grandes mídias (televisão e o rádio, 

principalmente) possuem na criação de interpretações ideológicas (falsas) dos mais 

variados temas, mas que movem o cotidiano das pessoas, sendo exemplo disso o 

consumo exacerbado que afeta as diversas faixas etárias. Acerca do uso televisão na 

escola, Albuquerque (2006) enfatiza que o conteúdo assistido pelas famílias deve ser 

trazido para dentro da escola, 

[...] para que não nos distanciemos do ambiente em que está 
inserido o aluno. Por isso, pensamos na televisão comercial que ele 
assiste todos os dias. É essa que pode ser discutida em sala de aula. 
Quando a escola assume esse papel, está aprofundando as críticas já 
realizadas pelas famílias e por outros grupos com quem os alunos 
convivem. Dessa maneira, não deixamos de reconhecer o papel da 
televisão no sistema capitalista, mas estaremos descobrindo o modo 
como nossos alunos lidam com as informações fornecidas por esse 
meio, para, a partir do que eles conhecem, incentivá-los a descobrir 
mais. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 347) 

 

Para Albuquerque (2006) o discente ao chegar à escola acaba tendo que 

desprezar o que sabe em nome de uma cultura letrada, o que, para a autora, contribui 

para a homogeneização cultural da população. Reintera esta autora que deixar de lado 

as informações que os discentes trazem consigo para dentro da escola (que são 

adquiridas também através dos veículos de comunicação de massa), termina por 

desprezar conhecimentos que são deles, que fazem parte deles, inclusive dificultando 

que eles se tornem capazes de criticar as informações adquiridas através da televisão. 

Evidentemente, o que se propõe aqui vai além da utilização do audiovisual 

como fonte ilustrativa dos conteúdos das aulas, a ideia é que se estimule os discentes, 

tanto em sua formação para futuros professores, bem como posteriormente, quando 

já formados, tais discentes procurem, em diálogo com seus alunos produzir com eles 

materiais que traduzam sua situação geográfica e os contextos nos quais se inserem. A 

capacitação de nossos discentes para a pesquisa, produção, uso e interpretação de 

universo de temas e conceitos da geografia representados através de audiovisuais 
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aparece como mais uma ferramenta para a dinamização do estudo e das aulas de 

Geografia. 

Para o que interessa apontar aqui, que é a importância da produção e utilização 

de audiovisuais como recursos didáticos, em especial videodocumentários, a ideia é 

lidar com problemas e situações concretas surgidas de temas/problemas propostos 

pelos próprios discentes e nos quais eles estão imersos. Seria muito interessante se os 

temas tratados em sala de aula deixassem de ser apenas um “conteúdo” planejado e 

expresso em planos de aula e passassem a ser problematizados à luz de experiências 

próprias, colocando os sujeitos do processo ensino-aprendizagem para pensar a partir 

de seu lugar concreto de existência. Neste sentido, o incentivo à produção e uso de 

audiovisuais abre possibilidades para que os discentes busquem trazer para a aula 

aspectos de seu mundo vivido ou de problemas que de certo modo lhes incomodam, o 

que pode ainda auxiliar a tornar as aulas mais significativas, na medida em que a 

informação produzida busca representar aspectos do mundo real por eles vividos. 

 

Considerações Finais 

Refletir sobre o uso dos recursos didáticos voltados ao ensino de Geografia foi 

o objetivo do presente texto. Buscou-se aqui apontar a importância dos estudantes de 

licenciatura do ensino acadêmico conhecerem e dominarem o uso das variadas formas 

de representação espacial, possíveis pelo uso dos muitos suportes educacionais 

presentes no atual período histórico. Utilizar metodologicamente para a pesquisa o 

conhecimento prévio dos sujeitos parece fundamental, ao mesmo tempo em que a 

representação espacial a partir de audiovisuais permite a produção de informações 

que podem auxiliar na construção de uma aprendizagem mais significativa.  

Ainda na formação acadêmica, os licenciandos precisam ter acesso a 

momentos em que são convidados a agir com criatividade, para o uso e/ou criação de 

recursos didáticos. As tecnologias de representação do espaço são importantes 

ferramentas para o ensino, sendo fundamental estimular a prática de seu uso pelos 

futuros professores. A ideia é exercitar e substantivar a reflexão sobre o ensino 

geográfico, tendo como suporte as ferramentas da representação espacial. 
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A FRAGILIDADE DA LEI 10.639/2003 A PARTIR DE 
ANÁLISES DE REVISTAS ACADÊMICAS GEOGRÁFICAS: UM 

OLHAR INICIAL 
The fragility of law 10.639/2003 from analyses of geographical journals: an initial look 

 

Patrícia Cristina da Silva83 
Carla Holanda da Silva84 

 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
No dia nove de janeiro de dois mil e três, foi sancionada no Brasil a Lei 10.639, a mesma 
propõe a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira no ensino 
fundamental e médio das redes públicas e privadas. Neste sentido, o objetivo dessa lei é trilhar 
um caminho para práticas escolares antirracistas. Desde então, professores tiveram de 
pesquisar e empregar sequências didáticas com conteúdos em que o tema estivesse presente. 
Diante disto, foi realizado um levantamento em Revistas Acadêmicas Geográficas e de Ensino 
On-line pelo Laboratório “Africanidades: Ensino de Geografia, Território e Cultura”, sendo o 
objetivo deste buscar reflexões acadêmicas que trouxessem para o debate a lei 10.639/2003 
no cenário da Geografia acadêmica ou escolar. Assim, o processo de pesquisa originou o 
presente artigo, pois além dos resultados objetivos é parte do processo as dificuldades 
encontradas ao longo do mesmo. Deste modo, os resultados demonstraram a ausência efetiva 
de reflexões que contivessem relatos de atividades e planos que contemplassem debates 
propiciados pela lei. Sendo encontradas reflexões em revistas voltadas para o ensino de modo 
geral e, não especificamente para o Ensino de Geografia. Logo, percebe-se que trata-se de um 
debate ainda frágil neste âmbito que exige reflexões.  
Palavras-chave: Lei 10.639; Dificuldade de Implementação da Lei 10.639; Revistas Geográficas; 
Ensino de Geografia. 
 
Abstract 
On the ninth day of January, two thousand and three, was sanctioned in Brazil the law 10,639, 
it proposes the mandatory study of Afro-Brazilian history and culture in elementary and high 
schools public and private networks. In this sense, the objective of this law is to tread a path to 
anti-racist school practices. Since then, teachers had to search and use didactic sequences with 
content in that the theme was present. Before this, we conducted a survey in Geographical 
teaching and Academic Journals online by the laboratory africanness: teaching of geography, 
Territory and culture ", being the objective of this get academic reflections to bring to the 
debate the law 10,639/2003 in academic geography or school setting. Thus, the research 
process originated this article, as well as of the results objectives is part of the process the 
difficulties encountered along the same. In this way, the results have demonstrated the 
effective absence of reflections that contained reports of activities and plans which favored 

                                                           
83

Graduanda em Geografia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). 
paatriciacdasilva@gmail.com 

84
Professora do Colegiado de Geografia da UENP  (Universidade Estadual do Norte do Paraná). 
carlaholanda@uenp.edu.br 



 

 
374 

discussions provided by the law. Being found reflections in magazines geared toward teaching 
in General and not specifically to the teaching of geography. Soon, one realizes that this is a 
debate still fragile in this scope that requires reflection.  
Key words: Law 10,639; implementation difficulty; Geographic Magazines; Teaching 
geography. 

 

Introdução  

O presente trabalho é fruto de pesquisas do Laboratório “Africanidades: 

Ensino de Geografia, Território e Cultura”, sob orientação da Prof. Dra. Carla Holanda 

da Silva. O grupo é formado por três discentes do Colegiado de Licenciatura plena em 

Geografia e dedica-se ao estudo de temáticas acerca das africanidades seja no ensino 

de Geografia via o estudo da lei 10.639/2003 e seus desdobramentos ou acerca de 

Comunidades Remanescentes de Quilombos presentes na região. Isto é, debates que 

propõe reflexões acerca do Ensino de Geografia, Território e Cultura, voltados para um 

mesmo foco, os Afro-Brasileiros.  

Neste sentido, a motivação para tal pesquisa e outras realizadas em torno do 

assunto é a importância da reflexão acerca da História e a Cultura Afro-Brasileira, 

principalmente na contemporaneidade, em que o racismo, acompanhado de uma a 

falsa democracia racial ainda são existentes.  

A Lei 10.639/2003 passou a vigorar a partir da alteração da Lei 9.394 de 1996, 

com a finalidade de institucionalizar a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileiras no ensino fundamental e médio em redes públicas e particulares e em 

todos os seus âmbitos (BRASIL, 2003). 

Como aponta O ARTIGO Nº 26 DA COSTITUIÇÃO FEDERAL  

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.  
[...]"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." (BRASIL, 2003, sem p). 
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Assim, de acordo com a lei, todos os professores, devem trabalhar o conteúdo, 

sendo eles de rede pública ou privada. Mas, desde sua sanção, várias dificuldades 

foram encontradas, desde o despreparo dos docentes para exercê-la até a dificuldade 

para encontrar e empregar encaminhamentos metodológicos que contribuam para o 

atendimento da Lei.   

De modo que, 12 anos após a sanção da Lei, o que preocupa é o fato de sua 

aplicabilidade ser fragilizada, quando deveria ser um relevante instrumento nas mãos 

dos professores, em todas as suas áreas. Posto que, entende-se que o aluno deverá 

compreender que o racismo e o preconceito são práticas que devem ser abolidas não 

apenas da sala de aula, mas de seu cotidiano, para tanto é preciso que a História e a 

Cultura Afro-Brasileira gerem determinado impacto na vida escolar e social do aluno. 

Logo, se faz fundamental a inserção da Lei.  

Deste modo, se faz necessário um trabalho conjunto de todas as disciplinas, 

não apenas para que o aluno perceba a sua importância, mas para que amplie sua 

visão de mundo, além dos debates e olhares eurocêntricos.  

Diante do exposto, o objetivo primeiro deste artigo é explanar acerca da 

fragilidade encontrada na aplicabilidade da Lei 10.639/2003 em salas de aula de 

Geografia, via análise de periódicos da Ciência Geográfica e Educação, no que diz 

respeito à publicação de reflexões sobre o tema. Posto que, entende-se que o debate 

acadêmico superficial ou frágil, tende a gerar maiores dificuldades para 

implementação da Lei nos diferentes níveis no ensino, inclusive na Geografia Escolar. 

No que tange os objetivos específicos, estes caminham no sentido de discorrer sobre 

uma maior compreensão da Lei, da importância de sua aplicação e de como ela 

contribui positivamente para a formação do aluno. 

Os procedimentos metodológicos foram pesquisas bibliográficas em obras de 

autores como Assis (2003), Castro (2008), Munanga (2012), Oliveira (2012) e Ribeiro 

(1995). Também foram realizadas pesquisas em Revistas Acadêmicas, a fim de 

identificar reflexões acerca da Lei 10.639/2003.   

Para tanto, foram selecionadas Revistas Acadêmicas do Ensino de Geografia, ou 

que contivessem publicações na área de Ensino de Geografia, e Revistas de 

Ensino/Educação, que pontuam na Geografia. . Ressalta-se que essas Revistas foram 
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assim classificadas para melhor compreensão do objetivo, sendo este encontrar a 

temática da Lei 10.639 no Ensino de Geografia, todavia o levantamento estendeu-se 

para a área de Ensino/Educação de modo geral, também classificadas no Qualis da 

CAPES, que foi a base desta pesquisa. 

Desde o primeiro levantamento foi possível visualizar a dificuldade em 

encontrar reflexões acerca da Lei em si ou, ainda de encaminhamentos metodológicos, 

práticas escolares ou sequencias didáticas que abordassem a questão. Contudo, dos 

dados encontrados foram realizadas leituras e fichamentos dos mesmos para 

conhecimento mais amplo dos conteúdos. 

Em um segundo momento da pesquisa nas revistas acadêmicas, as 

preocupações começaram a se agravar, pois o debate acerca da Lei continuava 

apresentando a fragilidade. Neste momento, ampliou-se a analise para as revistas 

acadêmicas da área de educação e, chegou-se também a Revistas não geográficas que 

tratavam especificamente o tema Afro-Brasileiros, como as Revistas: Géledes Instituto 

da Mulher Negra e ABPN (Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros).  

Sob este contexto, a estrutura deste artigo encontra-se subdivida em duas 

partes: inicialmente, é retratada a Lei 10.639/2003 com reflexões acerca da mesma; E 

na segunda parte, são explanados os resultados encontrados nas Revistas Acadêmicas 

Geográficas a partir de um olhar para o afro nas mesmas, apresentando por fim os 

resultados encontrados a partir desse olhar inicial realizado através de Revistas 

Acadêmicas Geográficas On-line. 

 

Reflexões acerca da Lei 10.639/2003  

A Lei 10.639, surge em 2003 a fim de incluir no âmbito educacional de maneira 

verídica a História e Cultura dos Afro-Brasileiros, rompendo assim com os estereótipos 

gerados e com o perigo da história única contada que cerca-se de preconceito. Assim, 

é objetivo da mesma levar ao aluno o que de fato representou este período de luta e 

formação da sociedade brasileira, que realizou-se com fortes influencias da cultura 

africana. Isto é, discutir o que para muitos pode ser visto como a história de outros, 

mas trata-se da história de todos.  
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Nesse sentido, tal debate deve ser trazido à tona posto que, a história muitas 

vezes apresentada é a que relata a expansão europeia na América, pela perspectiva 

destruidora e avassaladora sobre diversas culturas, remodelando-as. Portanto, o que 

sobrou delas na configuração do “brasileiro”. Ribeiro corrobora neste sentido, quando 

alerta que contrariando as expectativas europeias – que só visualizavam o Brasil como 

uma feitoria lucrativa – “nos erguemos, imprudentes, inesperadamente, como um 

novo povo, distinto de quantos haja, deles inclusive” (1995a, p. 11). 

Deste modo, surge no Brasil uma diversidade cultural inexistente em outros 

países, a miscigenação de culturas, que resulta no povo brasileiro. Este composto por 

diversas etnias, culturas e trejeitos. Já diz Castro (2008, p. 72), que “O rico e 

diversificado patrimônio cultural brasileiro no qual se verifica práticas recriadas pelo 

povo ao longo do tempo [...]”. Isto é, todas as práticas, toda a Cultura trazida pelos 

africanos, europeus e outras etnias, foram aqui modificadas e recriadas. Assim como, a 

própria miscigenação do seu povo com o povo que aqui já habitava, formando assim o 

“nosso” povo. 

Porém, neste processo de miscigenação a cultura eurocêntrica se fez e se faz 

presente, sendo muitas vezes mais bem vista ou bem quista que a própria cultura 

local, que sofre com os preconceitos. Neste caso, destaca-se a Cultura Afro-Brasileira, 

que passa por preconceitos em varias das suas dimensões, inclusive as religiosas, que 

em muitos casos tem suas práticas vistas como práticas de feitiçaria, por exemplo. 

Assim, em função deste e de inúmeras outras situações de preconceitos é, que se faz 

relevante conhecer a História e a Cultura do ponto de vista crítico e não estereotipado. 

Posto que, como salienta Ribeiro (1995, p. 14) “Nossa matriz africana é a mais 

abrasileirada delas”. 

Neste sentido, entende-se que a História dos Migrantes Africanos que para cá 

vieram como escravos e, posteriormente dos Afro-brasileiros foi construída via olhares 

negativos, estereotipados, consequentemente marginalizados. Diante deste contexto 

Munanga (2012, p.11) ressalta que: 

Geralmente, quando se fala dos povos que construíram o Brasil, 
pensam-se logo em colonizadores portugueses, imigrantes italianos, 
alemães, espanhóis, árabes, sírio-libaneses, orientais (em especial os 
japoneses), etc. No imaginário coletivo, acredita-se que os africanos 
foram trazidos aqui depois de sua captura, apenas como primitivos 
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que chegaram “nus” acorrentados e, como todos os primitivos, não 
trouxeram nada ao Brasil que importasse para ser considerado como 
uma contribuição digna de nome. No entanto, os aportes culturais 
africanos fazem parte do cotidiano de todos os brasileiros: culinário, 
artes musicais, visuais, religiões populares, breve, estão presentes na 
maneira de ser brasileiro e brasileira. De fato, a cultura brasileira no 
plural e sua identidade nacional foram modeladas pelos aportes da 
população negra. Estas contribuições culturais precisam ser 
resgatadas positivamente, desconstruindo imagens negativas que 
fizeram delas e substituindo-as pelas novas imagens, positivamente 
reconstruídas.  

 

Deste modo, a Lei 10.639/2003 apresenta-se a fim de que esta história seja 

modificada e re-construída   junto ao aluno de uma maneira crítica. A fim de que, ele 

conheça o seu histórico, a importância de estudar o assunto e, para que não repasse 

os estereótipos apresentados a ele. Sendo assim, é possível perceber que parte da 

formação da sociedade brasileira se realizou em função da cultura que chegou até aqui 

vinda do continente africano. Logo, torna-se de extrema importância conhecer seu 

histórico de maneira verídica, percebendo suas contribuições e, neste sentido a lei é 

um instrumento para tal. Uma vez que, tal debate pode auxiliar na desconstrução de 

estereótipos criados, seja em seu âmbito escolar ou social, da negação de sua 

identidade ou Cultura. E, em vários outros pontos que, são vistos com olhares 

preconceituosos por uma sociedade que, ainda como nos tempos coloniais utiliza-se 

da cor e etnia para julgar atitudes e personalidades.  

Neste sentido, Munanga (2012, p. 12) diz que:  

A negritude não se refere somente à cultura dos portadores da pele 
negra, que aliás, são todos culturalmente diferentes. Na realidade, o 
que esses grupos humanos têm fundamentalmente em comum não 
é, como parece indicar o termo negritude, a cor da pele, mas sim o 
fato de terem sido na história vítimas das piores tentativas de 
desumanização e terem sido suas culturas não apenas objeto de 
políticas sistemáticas de destruição, mais do que isso, ter sido 
simplesmente negada a existência dessas culturas. 

 

Deste modo, é fundamental que as reflexões, especialmente no Ensino de 

Geografia caminhem ao encontro da compreensão da diversidade das culturas e 

praticas.  
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Neste contexto, o surgimento da Lei 10.639/2003 desempenha um papel 

substancial na re-construção da história dos Afro-Brasileiros de maneira positiva, para 

as salas de aula. Isto é, destacando o processo migratório dos africanos para o Brasil 

não da maneira estereotipada, como é apresentada nos livros didáticos, mas 

colocando a sua contraposição, a sua resistência. 

Assim, entende-se que o professor precisa trazer um novo olhar, ou seja, o 

olhar verídico acerca do que foi a História e Cultura Afro-Brasileira e dos Africanos e, 

suas contribuições para que o aluno não reproduza estereótipos e rompa com olhares 

racistas e ações de desigualdade.         

Diante disso, Munanga destaca que:  

Daí a necessidade e importância de ensinar a história da África e a 
história do negro no Brasil a partir de novas abordagens e posturas 
epistemológicas, rompendo com a visão depreciativa do negro, para 
que se possam oferecer subsídios para a construção de uma 
verdadeira identidade negra, na qual seja visto não apenas como 
objeto de história, mas sim como sujeito participativo de todo o 
processo de construção da cultura e do povo brasileiro, apesar das 
desigualdades raciais resultantes do processo discriminatório. (2012, 
p. 10-11). 

 

As escolas são formadas de diferentes etnias e culturas e, apesar dos modelos 

eurocêntricos e estadunidenses serem pregados, o papel das mesmas é trabalhar 

também as culturas existentes nas suas localidades.  

Neste sentido, Castro (2008, p. 77) salienta, que “a escola não deve ser uma 

legitimadora da dominação de poucas instituições ou empresas”. Sendo assim, a 

escola deve se sobrepor sobre esta cultura dominante, mostrando ao aluno a 

importância das culturas locais e regionais. 

Assim, torna-se importe a prática de um olhar crítico do professor, Posto que, 

mesmo havendo uma obrigatoriedade na pratica da Lei 10.639/2003, muitas vezes o 

professor está despreparado e, se faz necessário pesquisas para realizar tal trabalho, 

pesquisas que muitas vezes apresentam-se de rarefeitas. Sendo neste sentido, que o 

artigo em questão apresenta seus dados. Posto que, a partir desta premissa de que em 

função de ser um tema que exige do professor muitas leituras e pesquisas além da sua 

formação inicial é que foram realizadas as buscas. Logo, a reflexão proposta neste 

artigo tem como questionamentos: Quais reflexões estão disponíveis para esta 
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pesquisa no meio acadêmico? Estão disponíveis no meio geográfico? Estão disponíveis 

em instrumentos voltados ao ensino de Geografia? Como apresentam tal reflexão? 

É a partir destes questionamentos que os levantamentos foram realizados e 

apresentam aqui resultados iniciais. 

 

Um olhar para o afro nas Revistas acadêmicas de Geografia  

Incialmente realizou-se a seleção de revistas acadêmicas a partir das indicações 

contidas no Qualis da CAPES (sigla). Nestas indicações foram selecionadas Revistas 

acadêmicas relativas ao Ensino de Geografia ou ainda Revistam que contivessem 

publicações na área de Ensino de Geografia e, Revistas de Ensino/Educação que 

pontuam na Geografia. Tais periódicos partiam de Qualis A2 até o B3.  Dentre estes 

selecionados, buscou-se também publicações que tivessem lançamentos On-line. Tais 

periódicos foram selecionados a partir de 2003, em função da promulgação da Lei 

10.639, pois um dos objetivos era compreender quais reflexões sobre este tema 

estavam disponíveis. Vale destacar que, trata-se de um levantamento inicial, no qual 

foram selecionadas 15 revistas. Todavia, constatou-se que existe um numero maior de 

revistas indicadas pelo Qualis da CAPES que, se encontram de acordo com os 

parâmetros da pesquisa. Sendo estas, alvo de investigações futuras.  

Assim, foram selecionadas dezenove revistas, todas da Geografia. A tabela 

abaixo apresenta as Revistas Acadêmicas levantadas, acompanhadas dos resultados, 

tratando-se, pois de um primeiro olhar sobre o tema. Isto é, tratam-se dos números de 

artigos, em cada revista geográfica ou não, que retratavam reflexões acerca da lei de 

modo amplo ou ainda de modo mais especifico, discussões acerca de métodos de 

ensino e práticas pedagógicas. 
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Tabela 1 – Tabela de Revistas Pesquisadas: 

Título Resultados Área 

Revista Tamoios 09 Ensino/Educação 

Revista de Ensino de 

Geografia 

0 Geografia 

Revista Brasileira de 

Educação em Geografia 

0 Geografia 

Estudos Geográficos 

(Unesp) 

0 Geografia 

Revista Geosaberes 0 Geografia 

Revista Educação (UFSM) 0 Ensino/Educação 

Revista Contexto 

Educação 

0 Ensino/Educação 

Revista Cadernos de 

Educação 

0 Ensino/Educação 

Revista Terra Plural 0 Geografia 

Revista Nupem 0 Ensino/Educação 

Geografares 0 Geografia 

Revista Educação (PUCRS) 03 Ensino/Educação 

Revista Anpege 0 Ensino/Educação 

Geografar 0 Geografia 

Revista de Geografia 

(Recife) 

0 Geografia 

Fonte: Qualis da CAPES (2015). Org.: Silva (2015) 

 

De acordo com o que é apresentado na tabela, é possível perceber que em 

Revistas Acadêmicas Geográficas os resultados foram negativos, encontrando-se 
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resultados positivos apenas em Revistas de Ensino/Educação que como citado 

anteriormente pontuam na Geografia. Vale destacar que, oito destes artigos 

publicados na revista de Ensino ou Educação foram escritos por pesquisadores da 

Geografia, sendo estes da Revista Tamoios.  

Durante o processo do levantamento também foram encontradas Revistas 

Especializadas que retratavam a temática com maior ênfase, pois seus estudos voltam-

se a questão Afro-Brasileira, sendo estas também Revistas On-line. Dentre elas está a 

Revista Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) onde encontra-se 

uma reflexão de extrema importância para o âmbito Geográfico, intitulada “A Cultura 

do Samba Na Prática Educativa da Geografia: Uma proposta para implementação da 

Lei 10.639/2003” de Altair Caetano.  

Esta reflexão do autor Altair Caetano foi trabalhada pelo Laboratório 

“Africanidades: Ensino de Geografia, Território e Cultura” e também aplicado em 

Oficinas realizadas na própria Universidade Estadual do Norte do Paraná e no Colégio 

Rubens Lucas Filgueira (Uraí) em data comemorativa a Consciência Negra. Estas 

Oficinas são retratas em “Quem disse que o samba é brasileiro? Um relato de 

experiência”, artigo elaborado pelas discentes do Laboratório e também pela 

Orientadora Carla Holanda da Silva.  

Contudo dentre os resultados positivos do levantamento realizado tendo como 

base o Qualis da CAPES encontra-se a reflexão de Renato Emerson dos Santos acerca 

da lei e o Ensino de Geografia, sendo esta “A Lei 10.639 e o Ensino de Geografia: 

Construindo uma agenda de pesquisa-ação” publicado na Revista Tamoios.  

Vale destacar que, neste numero da Revista Tamoios ainda houve a publicação 

de mais oito artigos acerca da questão. Os mesmos relacionavam a agenda de 

pesquisa estabelecida por Renato Emerson dos Santos e publicada neste numero da 

Revista. Abaixo segue uma tabela (Tabela 2), que apresenta os títulos e autores 

publicados no v. 7, n.1 da revista Tamoios. 

 

Tabela 2 – Relação de artigos encontrados na Revista Tamoios 

Título Autor 

A Lei 10.639 e o Ensino de Geografia: Renato Emerson dos Santos 
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Construindo uma agenda de pesquisa-ação 

Materiais Didáticos à Luz da Lei 10.639/03: 

Por um Ensinar e Aprender uma Geografia 

Anti-Racista 

Cesar Augusto Caldas Santos 

Raphael Luiz Silva da Costa 

Conteúdos Possíveis a partir da Lei 10.639: As 

Geografias das Comunidades Remanescentes 

de Quilombo no Território Brasileiro. 

Gabriel Siqueira Correa 

Dificuldades para Implementação da Lei 

10.639: A Influência dos Valores Religiosos 

sobre os Temas Apresentados no Texto da Lei 

Glauber Henrique Côrrea Rocha 

Oficina de Filmes e Relações Raciais: Materiais 

para Aplicação da Lei Federal N. 10.639/03 no 

Ensino Básico 

Gabriel Romagnose Fortunato de Freitas 

Monteiro, Amãna Andréa Teixeira Vieira, 

Flávio Guimarães Diniz, Ronald Coutinho 

Santos 

Por uma Geografia dos Outsiders: 

Interpretação e Aplicação da Lei 10.639 na 

Rede Municipal de Armação dos Búzios em 

sua Relação com a Comunidade 

Remanescente do Quilombo da Rasa 

Thyago Faria de Araújo 

O Ensino de África nos aulas de Geografia e a 

Implementação da Lei 10.639/03 

Gabriela da Silva Oliveira 

(Re) Discutindo pré-noções sobre o Conteúdo 

de África no Ensino de Geografia através do 

uso do Cinema na Educação Básica 

Flavio Guimarães Diniz 

Por uma Desconstrução da Representação 

Única de Mundo: Alternativas Cartográficas 

para Aplicação da Lei 10.639 

Lya Moret Boynard 

Fonte: Tamoios (2011). Org.: Silva (2015) 

 

Deste modo, esta passa a ser uma publicação relevante uma vez que apresenta 

um conjunto de reflexões e práticas acerca da questão no espaço escolar. Posto que, é 

possível constatar que, assim como outras disciplinas, a Geografia é um importante 

caminho para uma ação e ruptura para com o racismo. Todavia, ainda apresenta 
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dificuldades ou pouca expressividade em relação a reflexões acerca de 

encaminhamentos metodológicos e abordagens.  

Contudo, apesar da fragilidade apresentada em função da pouca 

expressividade de publicações, é relevante destacar que não se trata apenas de índices 

numéricos, mas do encaminhamento das discussões. Posto que, nem toda reflexão 

contribui para a propagação da História e Cultura Afro-Brasileira de forma positiva, não 

estereotipada.  

Neste sentido, Rocha destaca que  

A grande tarefa no campo da educação “há de ser o de busca de” 
caminhos e métodos para rever o que se ensina e como se ensina nas 
escolas públicas e privadas, às questões que dizem respeito do 
mundo da comunidade negra. A educação é um campo com sequelas 
profundas de racismo para não dizer, o veículo de comunidade de 
ideologia branca. (Apud ASSIS 2006, p. 65). 

 

Sendo assim, as pesquisas em fontes acadêmicas seguras são fundamentais aos 

professores, a fim de romper com um espaço escolar ainda gerador de estereótipos, 

logo de práticas racistas. Posto que, segundo Assis “Os jovens revelam também, que 

onde mais escutam expressões desvalorizando os negros é no ambiente escolar” 

(2006, p. 64).   

Todavia, percebe-se que trata-se de um debate ainda inexistente nas Revistas 

Geográficas, sejam elas direcionadas a pesquisa ou ao ensino e, rarefeito nas Revistas 

voltadas a educação de modo geral. Vale destacar que, nestas ultimas buscou-se a 

analise de reflexões acerca da lei 10639/2003 voltada para a Geografia.   

Tais dificuldades ou fragilidades tangem especialmente a aplicação da Lei 

10.639 ou ainda a sua reflexão de modo amplo no cenário geográfico. Realidade que 

difere de outras áreas, campos ou temáticas geográficas, pois verificou-se que 

pesquisas voltadas para a Geografia Física encontram-se em grande escala, fazendo 

uso da dicotomia Geografia Física versus Geografia Humana.  

Assim, os resultados apresentados de modo geral foram negativos e 

preocupantes, pois apresentam que pesquisas e atividades em torno da lei ou da 

temática que a abrange, encontram dificuldades para serem executados. Torna-se 

ainda mais preocupante pelo fato de ser uma Lei obrigatória e importante para dirimir 
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diversas formas de preconceito para com os Afro-Brasileiros e sua história, que são 

praticados inclusive no espaço escolar e de forma explicita. 

Deve-se levar em conta o fato de que as Revistas aqui explanadas, na Tabela 1, 

são Revistas Acadêmicas On-line, sendo assim, nenhuma Revista Impressa fez parte 

deste processo, devido aos materiais disponíveis no momento da pesquisa. Todo o 

trabalho foi realizado em torno destas e, as dificuldades encontradas e citadas neste 

artigo apenas englobam as Revistas Acadêmicas On-line. É evidente que, muitas outras 

Revistas estão disponíveis para pesquisa e levantamento em torno do assunto. 

Todavia, esta é uma primeira publicação relativa a esta fase inicial da investigação, que 

será desdobrada em outras publicações a partir de novos dados. Contudo, entende-se 

que tal debate é fundamental para os que são ou desejam se tornar professores, 

independente da rede (pública ou privada). 

Sendo assim, qualquer resultado negativo encontrado torna-se preocupante, 

pois é uma Lei que tem como objetivo dirimir estereótipos e apresentar o real valor da 

História e Cultura Afro-Brasileira. No entanto, poucos relatos acerca de 

encaminhamentos ou planos de aulas foram encontrados. Fato que remete a falta de 

produção e aplicações em torno da questão, na ciência geográfica especialmente.  

Conjectura que gera a reflexão acerca de por que há temas sendo procurados e 

trabalhados de maneira elevada, enquanto outros são poucos pesquisados, sendo 

estes aqueles que abrem caminhos para uma possível reforma no olhar e na criticidade 

do aluno frente a um tema também relevante para a sua formação cidadã.  

A própria dificuldade de encontrar algo sobre o tema torna-se uma resposta 

para o questionamento. E, isso interfere em pesquisas e na aplicabilidade em sala de 

aula, pois professores em sua maioria, despreparados para colocar ou explicitar o tema 

para seus alunos irão recorrer a estas mesmas reflexões acadêmicas via pesquisas On-

line e obterão as mesmas respostas e dificuldades que aqui foram explicitadas.  

Ainda com relação as dificuldades vivenciadas pelo professor, Munanga destaca 

que  

[...] alguns professores por falta de preparo ou por preconceitos nele 
introjetados não sabem lançar mão das situações flagrantes de 
discriminação no espaço escolar e na sala de aula como momento 
pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar 
seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz a nossa 
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cultura e na nossa identidade nacional. (Apud OLIVEIRA, 2012, p. 2-
3). 

 

Nesse contexto, coloca-se parte da dificuldade da introdução da 10.639, pois 

para compreender a fragilidade encontrada, devem-se entender os porquês das 

dificuldades de sua introdução. Mas, Oliveira (2012, p. 3-4) salienta que “não é de se 

estranhar o quão lento é o processo de se inserir nas escolas assuntos relacionados às 

populações que não detém forças políticas e econômicas expressivas quando 

comparadas às elites dominantes”.  

Sendo assim, as escolas devem ter uma atitude em relação à aplicabilidade, 

buscas e pesquisas em torno da Lei, começando pela introdução de tal em todos os 

âmbitos assim como a própria obrigatoriedade desta aponta. Independente das 

dificuldades encontradas, não é um assunto que pode ser posto a margem, por se 

tratar de algo de extrema importância no processo de ensino, que se faz necessária 

tanto para os professores moldando o seu conhecimento, quanto para os alunos. A fim 

de que, estes re-construam seus olhares acerca da África, dos Afro-brasileiros, logo 

sobre si mesmo.  

 

Considerações Finais 

Sendo o objetivo principal da pesquisa, identificar reflexões acerca da Lei 

10.639/2003 fosse de modo amplo ou de modo mais especifico, abordando relatos de 

encaminhamentos metodológicos ou sequencias didáticas acerca da questão, em 

revistas Geográficas ou de Educação Geográfica. O mesmo apresentou a fragilidade ou 

inexistência no que tange tais reflexões em periódicos geográficos. Posto que, as 

mesmas aparecem em publicações especificas ou ainda relativas a educação.  

Tal retrato revela que, há uma procura pelo debate de outras questões 

referentes ao próprio Ensino de Geografia e, uma certa marginalização ou 

invisibilidade deste tema. Tal realidade pode apresentar uma condição também 

vivenciada nas praticas escolares, uma fragilidade que aparece não apenas no universo 

dos periódicos acadêmicos, mas também das salas de aula de geografia.  
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A ausência deste debate dificulta o processo de desconstrução de estereótipos 

e rompimento com atitudes racistas, ainda existentes. Uma vez que é, fundamental 

promover o debate, a reflexão das diferentes culturas e populações existentes no 

Brasil, especialmente aquelas que muito acrescentaram e ajudaram a formação da 

sociedade. Além de ser um debate fundamental para a prática dos professores, pois é 

a partir destas reflexões que muitos atualizam sua formação.  

Portanto, percebe-se que se trata de um debate fundamental para a Ciência 

Geográfica, para a Geografia Escolar, para a sociedade como um todo. Debate este que 

deve ser fomentado também no campo acadêmico, sendo assim uma preocupação de 

todos e todas as áreas. 
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A IMPORTANCIA DO TRABALHO DE CAMPO EM 
GEOGRAFIA NA VISÃO DO LICENCIADO E DO BACHAREL: 

ESTUDO DE CASO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
CENTRO OESTE - UNICENTRO. 

The field work of importance in geography in the view of the licensed and bachelor: 
west central university of case study. 

 
Ariéli Santos Cordeiro Giacomet85  

Nayara Fernanda dos Santos86  
 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância e as variadas vertentes metodológicas 
em torno da pesquisa de campo em Geografia e pode-se afirmar que de forma ampla, tratar-
se de um instrumento de análise que permite ao docente trazer a sala de aula um universo de 
possibilidades, pois se trata de uma atividade de extrema importância para a metodologia de 
ensino que a Geografia busca mostrar, além de relatar exemplos práticos de alunos do curso 
de geografia licenciatura e geografia bacharelado da Universidade Estadual do Centro Oeste 
do Paraná – UNICENTRO. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; trabalho de campo; metodologia de ensino. 
 
Abstract 
This report aims to show the importance and the various methodological aspects around the 
field research in Geography and can say that broadly, that this is an analytical tool that allows 
the teacher to bring to the classroom a universe possibilities, because it is an activity of great 
importance to the teaching methodology that geography seeks to show, in addition to 
reporting practical examples of geography course the students graduate and geography BA 
from the Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO (University of Western Paraná 
Center. 
Keywords: Geography Teaching; field work; teaching methodology. 

 

Introdução 

Fazer uma reflexão teórico-metodológica sobre a importância do trabalho de 

campo na produção do conhecimento geográfico é o objetivo deste trabalho. Trata-se 

de (re) afirmar a importância para a ciência geográfica dessa atividade. 

Segundo Suertegaray (2002, p. 01) nos trás que: 
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Este procedimento, como sabemos, não é exclusivo da pesquisa em 
Geografia, dele se apossam as mais diferentes áreas do 
conhecimento, seja, classificadas como exatas, da terra ou social. No 
entanto, consideramos necessário resgatar a discussão sob a óptica 
da produção do conhecimento, esta sem dúvida já iniciada.  

 

O trabalho de campo se torna de suma importância para qualquer área da 

geografia, apesar de não haver discussão em torno deste tema. Segundo a autora é 

necessário o resgate da discussão em torno do trabalho de campo, tratar esse tema 

como fundamental para a produção de um conhecimento e de metodologias para 

melhorar a qualidade do ensino de geografia.  

Para o profissional em geografia, tanto o licenciado quanto o bacharel, o 

trabalho de campo de forma mais ampla, concebe-se como um instrumento de análise 

geográfica que permite o reconhecimento do objeto e que, fazendo parte de um 

método de investigação, torna-se um suporte efetivo na construção do conhecimento 

cientifico. 

Justifica-se esse trabalho pela importante presença que a geografia se faz em 

vários aspectos do cotidiano das pessoas, mas dentro do curso de geografia tanto 

licenciatura como bacharelado o acadêmico possui um leque de aprendizagem dentro 

da sala de aula como fora dela, quando se realiza o trabalho de campo, atividade esta 

que possibilita com que o licenciando ou bacharel em geografia possa observar na 

prática aquilo que viu em teoria. Assim podemos dizer que o curso de geografia é um 

dos poucos que possui essa atividade tão rica em aprendizagem como também 

propicia a seus acadêmicos a possibilidade de conhecer novos lugares. 

Segundo Alentejano et al (2006, p. 53), nos diz que:  

Desde os primórdios da Geografia os trabalhos de campo são parte 
fundamental do método de trabalho dos geógrafos. Aliás, a 
sistematização da Geografia enquanto ciência muito deve ao 
conjunto de pesquisas e relatórios de campo elaborados 
anteriormente por viajantes, naturalistas e outros, verdadeiro 
manancial de informações que foram essenciais para a construção 
das bases para o desenvolvimento da Geografia. 

 

O trabalho de campo surge como um recurso importante no processo de 

ensino para se compreender a relação existente entre as informações obtidas em sala 

de aula e a prática de campo para melhor aproveitamento do conteúdo e para que 
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possa criar no aluno um espírito de investigação, de curiosidades, assim contribuindo 

para a produção da geografia e científica.  

 

Desenvolvimento 

    Nas palavras de Baitz (2006), explica que com exceção de alguns trabalhos, a 

realização da pesquisa de campo é vista como sendo um pressuposto da ciência 

geográfica. Pois é a partir dele que ocorre a transcrição (descrição), a representação 

(cartografia) e por fim a modificação (planejamento), todas essas atividades são de 

alguma forma desenvolvidas pelos geógrafos, que em algum momento se remetem a 

estudar o terreno. A intimidade com a atividade de campo, não faz com que os 

geógrafos fiquem livres das atividades de pesquisa, pois não vai apenas ao campo, 

segundo Baitz (2006, p. 26) “A “ida” é precedida de muitas técnicas e tecnologias. 

Carregamos certos instrumentos, como o diário de pesquisa, e sempre o 

conhecimento das técnicas e procedimentos da análise”. 

Para Justen (2009, p. 07) apud Corrêia (1996), diz que “o campo é um meio no 

qual o geógrafo aprende a ver, analisar e refletir sobre o infindável movimento de 

transformação que o homem realiza no espaço, é no campo que o aluno/pesquisador 

poderá perceber todo o dinamismo do espaço”. 

Ainda Justen (2009, p. 08) apud (Scortegagna 2001, p. 17) fala que sobre as 

saídas de campo no curso de geografia, “são fundamentais para colocar o estudante 

em contato com o meio, e possibilitar sua percepção da interrelação entre os aspectos 

físicos e humanos”.  

Segundo Justen (2009), a realização do trabalho de campo tem importância 

significativa, pois o mesmo faz com que o aluno observe e também passe a questionar 

o seu espaço de vivencia, fazendo dessa forma com que passe a produzir o seu próprio 

conhecimento e possa agir e ser um agente transformador desse meio. E ainda o 

discente poderá compreender todas as relações que existem tanto nos aspectos físicos 

e humanos presentes no espaço, podendo entender que o espaço esta em constante 

movimento e transformação a todo o momento, sendo ele dinâmico e não estático e 

fragmentado. 
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Fazer trabalho de campo mostra um momento do processo de produção do 

conhecimento que não pode apenas prescindir da teoria, como forma de acabar 

tornando-se sem conteúdo, ficando ele impossibilitado de contribuir para revelar a 

essência dos fenômenos geográficos. Assim a realização do trabalho de campo não 

pode ser visto e nem praticado apenas como um exercício da observação da paisagem, 

mas a partir dela compreender toda a dinâmica que está presente no espaço 

geográfico, em um processo que estará sendo mediado por todos os conceitos 

geográficos (ALENTEJANO et al, 2006). 

As aulas de geografia possuem um diferencial perante outras disciplinas 

lecionadas no ambiente escolar. É sabido que com todas as transformações 

tecnológicas surgem como novos aparatos de comunicação e disseminação da 

informação, e todos esses aparatos tecnológicos já chegaram ao ambiente escolar, é 

preciso que os professores estejam de alguma forma sempre procurando se 

aperfeiçoar dessas novas técnicas, para assim fugir das aulas mecânicas e apenas 

dentro das salas de aula.  

Assim além do professor estar apto a trabalhar com aulas diferenciadas a 

disciplina de geografia possui um diferencial muito importante perante outras 

disciplinas da escola, o trabalho de campo, que pode assim ser realizado dentro ou 

fora da escola, fazendo com que o aluno visualize na prática aquilo que aprendeu em 

sala. Mas para que isso ocorra é preciso que aja planejamento tanto do professor 

como da escola. Segundo Araújo (2013, p. 26), diz que:  

A realização de um trabalho de campo tem que iniciar com um plano, 
que irá englobar o roteiro de campo, a escolha do material 
necessário, entre eles instrumentos geográficos, meios de capitação 
de imagem, seja ele fotográfico ou desenho a mão livre, e a boa 
vontade de fazer pesquisa in loco, a partir daí a pesquisa pode se 
iniciar com uma simples caminhada no local determinado e desta 
caminhada a observação é imediata onde irão surgir as primeiras 
reflexões. 

 

Com isso o discente observa as paisagens ao seu redor com um olhar muito 

mais crítico e percebe que a geografia vai muito mais além do que se aprende em sala 

de aula ou o que os livros didáticos apresentam. Para Araújo (2013), o trabalho de 

campo é entendido como sendo um recurso metodológico de ensino aprendizagem, 
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que cada vez mais vem adquirindo espaço nas práticas curriculares da ciência 

geográfica, para os alunos é vista e entendida como um atrativo que surge para 

proporcionar uma melhor assimilação dos conteúdos, pois trata de uma quebra da 

rotina de sala de aula, assim a atividade de campo é vista como sendo um estímulo a 

prática do conhecimento que desenvolve no dicente novos olhares e descobertas. É o 

estudo tanto do meio físico, natural e cultural a partir de uma visão empírica do que é 

o espaço geográfico muito importante não apenas no curso de geografia como 

também na geografia escolar. 

Para Araújo (2013) apud Marcos (2006, p. 106) o trabalho de campo é: 

Enquanto recurso didático, o trabalho de campo é o momento em 
que podemos visualizar tudo o que foi discutido em sala de aula, em 
que a teoria se torna realidade, se “materializa” diante dos olhos 
estarrecidos dos estudantes, daí a importância de planejá-lo o 
máximo possível, de modo que ele não se transforme numa 
“excursão recreativa” sobre o território, e possa ser um momento a 
mais no processo ensino/aprendizagem/produção do conhecimento. 

 

Para Figueiredo (2011, p. 23) apud (TOMITA, 1999, p.14) explica que 

Diferentemente de uma visita técnica ou de uma excursão, o 
trabalho de campo pressupõe uma relação mais ativa dos alunos. Os 
alunos precisam ser vistos como os protagonistas do trabalho de 
campo escolar, pois o mesmo, como uma ferramenta de (re) 
significação da dimensão social do real, torna o aluno um sujeito 
ativo em seu processo de formação e desenvolvimento intelectual, 
pois ―cabe aos alunos a tarefa de coleta de dados e materiais, 
entrevista, observação e anotação dos aspectos naturais e culturais 
[...].  

 

Assim percebe-se que este recurso metodológico é muito importante para se 

aprender geografia na escola, mas que precisam ser realizados com uma pré-pesquisa 

por parte do professor envolvendo assim a escola os alunos para que o mesmo seja 

encarado como um processo que só vem a contribuir no ensino aprendizagem dos 

estudantes, fortalecendo o que foi já visto e debatido em teoria dentro da sala de aula.  

Nos dias atuais muitos docentes ao utilizarem de atividades de campo em suas 

aulas, as utilizam apenas para exemplificar conteúdos vistos em sala de aula, 

descartando as inúmeras possibilidades que as atividades oferecem. Essa atitude é 

valida e não está errada, mas podem ser introduzidas outras formas de se trabalhar os 
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conteúdos com atividades de campo. A partir do objetivo que o professor deseje 

alcançar, há várias formas de se desenvolver uma atividade de campo, o aluno não 

precisa apenas olhar, pode ser integrado ao conteúdo em campo, investigando e 

indagando o porquê dos assuntos abordados pelo professor. 

Alguns papéis didáticos dos trabalhos de campo possuem algumas 

classificações, que são definidas por Compiani e Carneiro (1993, p. 90), como: 

[...] funções que determinada atividade assume dentro do processo 
de ensino-aprendizagem, decididas de maneira deliberada ou não, 
que exercem algum significado para o alcance dos objetivos didáticos 

 

Os autores utilizaram para classificação os parâmetros: objetivos didáticos 

pretendidos, visão de ensino, questionamento dos modelos pré existentes, métodos 

de ensino, relação docente-discente e a aprendizagem. A partir dessa classificação 

ainda pode-se classificar os trabalhos de campo com seu papel didático em: 

investigativa, indutivas, motivadores, ilustrativas (COMPIANI e CARNEIRO 1993). 

 

Resultados e Discussão 

Esse trabalho trás um relato dos cursos de geografia licenciatura e bacharelado 

da Universidade Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO, nas turmas que ingressaram 

em 2011 e que se formaram em 2014 a atividade de campo sempre esteve presente.  

Assim este artigo além de trabalhar com a importância do trabalho de campo, também 

nos mostra como ocorreu algumas atividades de campo tanto em geografia 

licenciatura como bacharel na UNICENTRO nos anos mencionados.  

Desde o primeiro ano de graduação em 2011 a turma de licenciatura, já teve 

contato com a atividade de campo, foi na disciplina de geologia, onde por meio da 

professora que ministrava a disciplina nos explicou o que era a atividade e a 

importância da mesma para se entender com mais clareza o que foi visto em teoria. 

Além disso, deixou bem claro que esse tipo de atividade, não é apenas um passeio é 

muito mais que isso é preciso que seja preparada antecipadamente e que o geógrafo 

ou licenciando em geografia leve consigo alguns aparatos para registro da atividade, 

como por exemplo, câmera fotográfica, caderno para anotações, entre outros 

elementos importantes, para que o trabalho ocorra.  
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Tanto nas disciplinas de geografia física quanto humana começamos a ter a 

realização da atividade. Isto nos proporcionou além de visualizarmos o que 

aprendemos em sala de aula, como também o conhecimento de vários lugares que 

talvez para muitos sem a geografia não fosse possível.  

Assim ocorreu nos anos seguintes da graduação, bem como conhecemos 

lugares tanto do Sul do país como também algumas cidades dos estados de Minas 

Gerais e São Paulo. Em todas as atividades realizadas era possível percebermos as 

diferenças de uma região a outra, tanto em aspectos econômicos, físicos, e até mesmo 

a forma de vivência das pessoas.  

Além de realizarmos atividades de campo em várias disciplinas ofertadas pelo 

curso, no terceiro ano de graduação teve a disciplina de Trabalho de campo, onde o 

professor que ministrava a mesma nos proporcionou vários debates sobre a realização 

da atividade, com a utilização de textos sobre o tema, e, além disso, conhecendo como 

surge essa atividade dentro da geografia, também aprendemos como podemos 

planejar um trabalho de campo dentro da escola e como isto enriquecerá as nossas 

aulas.  

O futuro profissional bacharel em geografia tem o trabalho de campo como 

pilar para sua formação, os alunos desde que iniciam a sua formação acadêmica 

realizam campos voltados tanto para a geografia humana quanto para a física.  

Os alunos de geografia bacharelado da Universidade Estadual do Centro Oeste 

– UNICENTRO que iniciaram sua formação no ano de 2011, logo no primeiro ano já 

teve contato com trabalhos de campo na área de geologia e geomorfologia, como 

reconhecimentos da Escarpa da Esperança, observação do intemperismo no Canyon 

Guartelá e contato direto com a espeleologia na Caverna olhos d’água, o qual serviu de 

suporte para várias disciplinas na área física.  

 O trabalho de campo esteve sempre presente nas disciplinas de cartografia, 

geotecnologia e topografia, como com reconhecimento de equipamentos utilizados na 

área e como esses equipamentos funcionam na realidade do trabalho do dia-a-dia e 

também conhecendo novas tecnologias adotadas para a área e empresas que se 

utilizam dessas, Curitiba-Pr, a qual realiza trabalhos com aerolevantamentos 
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(Levantamento que faz uso de aerofotos para a execução de medidas para 

determinação de posições relativas de pontos acima ou abaixo da superfície da Terra).  

Durante todos os anos o trabalho de campo foi primordial nas disciplinas da 

geografia humana, a partir dos mesmos foi possível à discussão sobre assuntos 

primordiais ao trabalho do geógrafo, como o plano diretor participativo, o 

desenvolvimento de políticas públicas para beneficio da população, além de relatos 

vistos em campo, como utilização de espaços públicos, soluções para diminuir a 

especulação imobiliária e a regularização fundiária, além da organização das cidades e 

seu desenvolvimento, com campos a cidade de Curitiba e Brasília.  

O trabalho a campo também abriu brechas para as questões ambientais, como 

sanar problemas encontrados tão próximos ao cotidiano dos alunos e muitas vezes 

despercebidos, como enchentes, alagamentos e erosões. Na questão ambiental, com 

campo a Reserva do Sebuí em Guaraqueçaba, litoral paranaense, os alunos tiveram 

contato direto com a fauna e flora da Mata Atlântica, além de lições de ecoturismo e 

preservação. 

Além de todas as atividades de campo, durante o quarto ano o aluno do curso 

de bacharelado tem contato direto com o trabalho do profissional da sua área durante 

o estágio obrigatório o qual é de suma importância na formação do profissional em 

Geografia, pois permite o contato direto com seu campo de atuação. Dando 

oportunidade de conhecer a realidade, colocando frente a frente com situações reais, 

ideais ou adversas ao trabalho, exigindo conhecimentos que ultrapassam os ensinados 

no banco universitário. 

O trabalho de campo para o aluno do bacharelado em geografia viabiliza uma 

visão ampla e diversificada que consegue envolver as questões ambientais, sociais, 

topográficas urbanas e rurais. 

É importante ressaltar que todas as atividades de campo que foram 

desenvolvidas os acadêmicos não se deslocaram para a atividade com auxílio do 

transporte da universidade, pelo contrário eram os alunos que entravam em contato 

com as empresas, passavam o trajeto a ser realizado, e além do professor da disciplina 

que estava realizando o trabalho de campo, contava com ajuda de mais um ou dois 
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acadêmicos para ficarem responsáveis de receber o dinheiro dos colegas da turma, e 

assim repassarem para a empresa contratante.  

Além de realizarmos as atividades de campo, os professores já em sala de aula, 

pediam como forma de avaliação um relatório das atividades que visualizamos e 

desenvolvemos em campo, alguns deles pediam para realizarmos em dupla ou 

individual. E no bacharel ocorria a mesma coisa, mas nas disciplinas de geografia física 

alguns assuntos após a realização da atividade em campo, voltavam para os 

laboratórios para um melhor aprendizado e visualização do conteúdo.  

As duas turmas tanto bacharel e licenciatura da UNICENTRO, contavam com 

acadêmicos de municípios vizinhos como Candói, Cantagalo, Turvo, Pitanga, Boa 

Ventura de São Roque, Inácio Martins, Santa Maria do Oeste, que todas as noites se 

deslocavam até a cidade de Guarapuava/PR, onde se encontra o campus do curso, mas 

quando ocorriam atividades de campos esses alunos além de se deslocarem para 

estudar, traziam consigo malas, travesseiros, cobertas e aguardavam dentro do 

campus para o horário da saída de campo, alguns deles que tinham parentes em 

Guarapuava se deslocavam até eles e aguardavam o horário, mas muitos deles 

permaneciam dentro das salas de aulas.  

Quando as vagas não eram preenchidas pelos alunos da turma alguns 

professores abriam para outras turmas da geografia, bem como se o professor 

conhece-se o acadêmico.  

 

Considerações Finais 

Percebemos que a realização da atividade de campo, possibilita tanto para o 

licenciando e bacharel em geografia, analisar, visualizar e interpretar com outros olhos 

acontecimentos que qualquer outra ciência não consegue perceber na paisagem.  

O mesmo além de ser um recurso metodológico ainda proporciona o 

desenvolvimento crítico do discente, pois além de estudar em teoria diversos assuntos 

da ciência geografia, pode visualizar na prática como isso ocorre, podendo assim 

entender muitas das vezes acontecimentos naturais que esta tão presente nos dias 

atuais.  
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Como as tecnologias da informação já atingiram o ambiente escolar, o 

professor precisa saber utiliza - lá para prender mais a atenção dos alunos, mas a 

disciplina de geografia além de usar essas novas técnicas, ainda consegue ter um 

grande diferencial perante outras que é a atividade de campo, onde além dos 

discentes colocarem em prática o que foi trabalhado em sala, também conhece novos 

lugares.  

Podemos dizer que a realização da atividade de campo é muito importante 

para um melhor entendimento do saber geográfico, pois ela além de desenvolver o 

senso crítico do aluno também proporciona uma melhor interpretação dos assuntos 

estudados, ou até mesmo de assuntos que ocorrem no dia a dia dos discentes, tanto 

dentro da escola, em casa, ou quando realizam uma viagem com a família e até 

quando ouvem uma noticia no jornal.  
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIAS PELAS ALUNAS DO CURSO 

GEOGRAFIA LICENCIATURA DAUNICENTRO. 
The importance of supervised: report of experiences by geography degree course 

students of UNICENTRO. 
 

Nayara Fernanda dos Santos 87  
Claudiane da Costa 88 

 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
A temática desenvolvida neste trabalho aborda a importância do Estágio Supervisionado para 
a formação docente dos discentes da graduação do curso de geografia da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. Entende-se que o mesmo não deveria ser visto 
apenas como uma obrigação, mas como um passo importante na formação dos licenciandos. 
No entanto discutem-se as experiências vividas durante os quatro anos da graduação, e qual 
foi sua importância. Observamos durante esse tempo alguns aspectos como o planejamento 
das aulas e o seu desenvolvimento em sala perceberam que existem diferenças entre as 
turmas principalmente quando trabalhamos com o ensino fundamental e depois com o ensino 
médio. Buscamos mostrar aqui como ocorreu o estágio supervisionado nos quatro anos do 
curso de geografia, onde experimentamos tanto o estágio em dupla como em forma de oficina 
em grupos maiores de alunos, levar uma dinâmica diferente também atrai à atenção dos 
alunos e os desperta a curiosidade, algumas atividades foram desenvolvidas em parcerias com 
outros programas da Universidade como o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
a Docência). Portanto conseguimos entender a importância do Estágio e como de fato ele nos 
mostra a realidade da profissão passando por várias situações em diferentes turmas.  
Palavras-chave: Estágio supervisionado; Geografia licenciatura; experiências; 
 

Abstract 
The theme developed in this paper addresses the importance of supervised training for 
teacher training students of graduation course in geography at the State University of the 
Midwest - UNICENTRO. It is understood that it should not be seen only as an obligation, but as 
an important step in the training of undergraduates. However discusses the experiences 
during the four years of graduation, and what was its importance. Observed during that time 
some aspects such as the planning of lessons and their development in room, we realized that 
there differences between these groups especially when working with elementary school and 
then high school. We seek to show here how was the supervised training in the four years of 
the course of geography, where we experience both the stage double as a workshop-like in 
larger groups of students, bring a different dynamic also attracts the attention of students and 
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awakens the curiosity, some activities were developed in partnership with other programs of 
the University as the PIBID (Institutional Program Initiation Grant to Teaching). So we can 
understand the importance of Stage and as indeed he shows us the reality of the profession 
through various situations in different classes. 
Key words: Supervised training; Geography degree; experiences; 

 

Introdução  

O presente trabalho tem intuito de discutir a importância do Estágio 

Supervisionado na formação docente, em foco a os relatos das autoras quando 

graduandas na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) entende-se que 

esta discussão é necessária quando se leva em conta a falta de preparação dos 

docentes em sala de aula, o estágio pode não ser o suficiente para prepará-lo, mais o 

mesmo quando visto e realizado com comprometimento oportuniza o discente de 

licenciatura a ter uma melhor preparação.  

Portanto a prática do estágio é necessária e de suma importância, cabe ao 

licenciando aproveitar e valorizar esta oportunidade que lhe está sendo dada, pois a 

mesma propicia as realidades da sala de aula, busca-se uma nova educação e acredita 

que ela muda a realidade de muitos sujeitos e o professor é o ponto chave destas 

mudanças tão esperadas e desejadas. 

No curso de Geografia Licenciatura no qual foi realizada a formação das autoras 

é a partir do segundo ano de curso que começa as práticas de estágios discutidas neste 

trabalho, primeiramente com a observação em sala de aula, após este momento com 

uma pequena participação sempre com o acompanhamento do professor supervisor e 

no terceiro ano começa a participação ativa com regência em sala de sala com os anos 

finais do ensino fundamental (5º a 9º Ano) e no quarto ano as regências são realizadas 

com o ensino médio. A regência em sala de aula foi desenvolvida de duas formas 

primeiramente em duplas, e depois como forma de oficina, onde no decorrer do artigo 

explicaremos como ocorreu.  

Em busca de um melhor ensino cada vez mais a preparação de professores esta 

em discussão. A importância do estágio está evidente nas aulas realizadas durante o 

mesmo, a partir do momento que o discente de licenciatura começa a pensar sua 

profissão e planejar suas aulas, passa por um momento de reflexão sobre o ensino e as 

suas práticas, faz se entender que o planejamento das aulas é indispensável, é claro 
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que algumas vezes pode não acontecer como o planejado mais este é mais um dos 

desafios da profissão. 

 

Desenvolvimento 

Sabemos que a realização do estágio é muito importante em qualquer profissão, e 

assim se faz na formação de professores de qualquer disciplina. Segundo Borssoi (2008) diz 

que:  

[...] o estágio como via fundamental na formação do professor, é 
essencial considerar que o mesmo possibilita a relação teoria-prática, 
conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos, 
administrativos, como também conhecimentos da organização do 
ambiente escolar, entre outros fatores. Dessa forma, o objetivo 
central do estágio é a aproximação da realidade escolar, para que o 
aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe oferecerá, 
refletindo sobre a profissão que exercerá, integrando - o saber fazer 
– obtendo (in) formações e trocas de experiências. 

 

Para Maciel e Mendes (2010) a prática de estágio constitui a necessária 

articulação da formação inicial com a prática profissional sendo um momento de 

experiências importantes onde o professor pode construir seu reservatório de saberes 

teóricos e práticos, e ainda dar para o futuro professor o entendimento a docência 

como profissão que se realiza em espaços e tempos específicos, levando em conta que 

estamos em mundo de constantes mudanças. No estágio o aluno de licenciatura tem 

as possibilidades de ter a relação aluno professor e está é muito importante para seu 

crescimento profissional. 

Segundo Kulcsar (2006) diz que “os Estágios Supervisionados é uma parte 

importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em 

certa medida, o elo de articulação orgânica com a própria realidade”.  

O estágio supervisionado leva ao licenciando a pesquisa, pois para preparar 

suas aulas ele precisa se aprofundar ainda mais nos conteúdos visando o 

entendimento do aluno. Na sala de aula com a ajuda do professor supervisor é possível 

aprimorar seus conhecimentos e aprender a se comportar em diferentes situações que 

são propícias da profissão, levando em conta que este campo de trabalho está ligado 
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diretamente a pessoas, onde as mesmas estão em processo de formação e cabe ao 

professor auxiliar nesta tarefa.  

Além disso, a formação do professor precisa estar focada a estes sujeitos 

voltada a um melhor ensino que os possibilite ao pensamento crítico. Sabe-se que o 

professor muitas vezes é também um inspirador de ideias de seus alunos percebe-se 

assim a importância da preparação deste profissional, muitos alunos olham para o 

professor como uma referência de vida buscando nele algo que desperte para uma 

vocação.  

Sabe-se que na colocação escola-trabalho, se percebe a importância do Estágio 

Supervisionado sendo visto como elemento que é capaz de desencadear a relação 

entre pólos de uma mesma realidade e assim passa a preparar mais convenientemente 

o aluno estagiário para enfrentar o mundo do trabalho, a partir de que escola e 

trabalho façam parte de uma mesma realidade social e historicamente determinada 

(KULCSAR, 2006). 

Segundo Bernardy e Paz (2012) o estágio supervisionado vai além do 

cumprimento de uma exigência acadêmica ele é a oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional, e ainda estas autoras afirmam que um docente bem qualificado 

exerce seu papel de cidadão dentro do contexto social quando atua como um 

multiplicador de conhecimentos, contribuindo para a formação de mais cidadãos. 

Além do esforço realizado pelo acadêmico é necessária também a participação da 

Universidade servindo como suporte. Este é um grande momento onde pode 

acontecer a relação Universidade e escola, nesta interação os dois lados ganham com 

a formação de um novo profissional, levando novos conhecimentos para a sociedade. 

Assim o Estágio Supervisionado precisa ser encarado como um instrumento 

fundamental no processo de formação do profissional da educação, podendo auxiliar o 

discente a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formação 

tanto de sua consciência política como social, unindo assim a teoria à prática. Para que 

realmente isso aconteça, ele jamais pode ser encarado como uma tarefa burocrática a 

ser cumprida formalmente, que muitas vezes o mesmo é desvalorizado dentro das 

instituições de ensino, onde os estagiários passam a buscar espaço. Dessa forma ele 

precisa assumir a sua função prática, sendo assim revisada em uma dimensão cada vez 
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mais dinâmica, produtora, profissional, de troca de serviços e também de 

possibilidades de aberturas a mudanças (KULCSAR, 2006).  

Muitos são os desafios, mais o prazer de fazer o que gosta e ver sua realização 

através de atitudes de seus alunos é um dos grandes incentivos que impulsiona o 

professor a seguir sua carreira, sabendo que ele faz a diferença. Entretanto a iniciação 

com o estágio é de uma importância sem igual para a formação do professor ainda que 

em pouco tempo, mais já se tem um pensamento formado do que poderá encontrar 

em seu campo de trabalho. Sabe-se que é na educação básica que começa a formação 

dos sujeitos da sociedade, em virtude disto a preocupação com os profissionais que 

estão e dos que irão atuar em sala de aula a formação dos professores é uma 

preocupação de todos. 

Para Borssoi (2008) o professor precisa saber desenvolver habilidades que 

condizem à prática, conforme diversas situações em que ocorre o ensino, traçar 

objetivos do que se pretende alcançar com determinada técnica, articulando teoria 

prática e habilidades desenvolvidas. O professor precisa ter conhecimento científico, 

conhecimento prático e conhecimento técnico, mais todos estes conhecimentos ele 

vai adquirindo ao longo de sua carreira, sabe-se que é o conjunto de todos estes 

fatores que resulta em uma educação de qualidade.  

   Segundo Maciel e Mendes (2010), o estágio propicia aos futuros professores a 

interação com seu campo de atuação, e ainda possibilita a oportunidade de participar 

de diversas situações de ensino aprendizagem e os desafios da prática pedagógica. O 

estágio traz ao professor a reflexão sobre o processo educacional desde as correntes 

filosóficas a qual o mesmo terá como base para sua docência, instiga a buscar novas 

maneiras de ensinar. 

 

Resultados e Discussão 

 As discussões aqui desenvolvidas é o resultado dos relatos do Estágio 

Supervisionado das autoras durante a formação da graduação no curso de geografia 

licenciatura ingressas em 2011 e termino em 2014 na Universidade Estadual do Centro 

Oeste-UNICENTRO, campus Cedeteg, Guarapuava/PR.  
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A grade curricular do curso de geografia licenciatura ofertada pela Universidade 

Estadual do Centro Oeste-UNICENTRO, teve grande preocupação com que seus 

acadêmicos tivessem conhecimento da sua profissão desde o primeiro ano do curso, 

tendo disciplinas que enfocassem a respeito da educação, como metodologias de 

ensino, conhecimento das leis que regem a educação. É importante frisar que o curso 

oferecia até 2014 em sua grade disciplinas semestrais, em virtude disto o estágio era 

dividido em I e II como será observado ao longo do trabalho.  

Somente no segundo ano de curso que os acadêmicos tiveram contato com a 

disciplina de estágio, onde primeiramente a professora que ministrava a disciplina 

explicou o que é o Estágio Supervisionado, qual a sua importância para a formação do 

licenciando em geografia, também ensinou o que é um plano de aula e como é e deve 

ser preparado, sempre mostrando para os discentes como se pensar um plano de aula 

e como organizar os conteúdos, qual a importância de flexibilizar os conteúdos, e 

também aprendemos como se comportar perante a turma, mas deixou bem claro que 

vivenciaríamos cada uma dessas atividades quando fossemos realizar o estágio de 

regência a partir do terceiro ano de graduação. 

Após termos conhecimento de como funciona uma sala de aula e também o 

seu espaço escolar, como já mencionado foi somente no segundo ano de graduação 

que tivemos contato com o ambiente escolar, onde se realizou parceria entre 

universidade e escola para que o estágio de observação acontecesse. Este primeiro 

contato com a instituição escolar tinha como principio fazer com que os acadêmicos 

observassem uma turma do ensino fundamental em 8 horas aula, onde cada aula tem 

50 minutos e visualizassem a ação do professor regente e também dos discentes, 

anotassem fatos e depois organizassem uma intervenção na escola que seria 

desenvolvida no segundo semestre, levando em consideração os conteúdos que 

estavam sendo trabalhados com os alunos. 

No segundo semestre desenvolvemos a intervenção na universidade com ajuda 

da professora de estágio. Cada acadêmico observou algo que poderia melhorar ou 

ajudar a escola, abrangendo temas ligados à geografia, após todo desenvolvimento da 

pesquisa cada acadêmico ficou responsável de levar os resultados em quatro aulas 

cedidas pelo professor regente da turma de cada escola, este foi o primeiro contato 
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como professor de estágio, pois nessas quatro aulas desenvolvemos o conteúdo e 

também realizamos um plano de aula que foi entregue ao professor o qual 

acompanhava a aula.  

Já no terceiro ano de graduação começamos a ter a disciplina de Estágio 

Supervisionado para Ensino Fundamental I (6º á 9º Ano), onde primeiramente foram 

trabalhados vários textos sobre formação do licenciando, a importância do estágio 

para a formação de professores e após isso ocorreu o contato da universidade com a 

escola para que realizássemos o estágio no primeiro semestre. Após o contato com a 

escola, em sala de aula juntamente com a professora regente da disciplina de estágio, 

fomos divididos em duplas para que realizássemos o estágio com mais um colega, pois 

assim daríamos suporte um para o outro.  

Após o contato com o professor da escola e visto o tema que iríamos trabalhar, 

começamos a desenvolver nas aulas de estágio da graduação os conteúdos que seriam 

trabalhados nas aulas oferecidas pelos professores de geografia da escola. Cada 

professor cedeu oito horas aulas para cada dupla, a partir das aulas preparadas e 

corrigidas pela professora de estágio, começou o desenvolvimento do estágio na 

escola, contanto com a observação da professora regente do colégio e com a 

participação da professora do estágio da universidade, este momento foi de suma 

importância, pois aprendemos muito, quando finalizado o estagio na escola, de volta a 

sala de aula na Universidade discutimos como aconteceram as aulas, algumas 

seguiram o planejamento e deram certo outras também seguiram o planejamento, 

mas já inicialmente foi possível observar que não dariam certo, assim percebeu-se que 

não depende somente de planejar uma aula mas, também de conhecer a turma com 

que se vai trabalhar, pois pode haver turmas mais calmas e turmas mais agitadas o que 

funciona para uma pode não funcionar para a outra, sendo assim as aulas devem ser 

planejadas novamente procurando uma forma adequada com aquele perfil de aluno. 

No segundo semestre tivemos a disciplina de Estágio Supervisionado para 

Ensino Fundamental II (6º á 9º Ano), onde o estágio ocorreu de forma diferenciada. Em 

parceria com o PIBID- Geografia (Programa Institucional de Bolsa de iniciação a 

Docência) realizou-se o estágio em forma de oficina, apenas em um colégio, foram 

divididos os licenciandos em grupos de até cinco componentes, o tema proposto pela 
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escola foi água, cada grupo ficou responsável de trabalhar um assunto sobre o tema 

então proposto e a partir desde momento desenvolver uma dinâmica para ser aplicada 

no dia da oficina.  

Este estágio foi muito importante, pois em uma única tarde trabalhamos com o 

assunto proposto por cada grupo, onde cada oficina teve a duração de mais ou menos 

01h: 10 min. Como este estágio contamos com a participação do PIBID-Geografia, 

tivemos recursos para a compra de materiais para o desenvolvimento da dinâmica, 

assim surgiram várias metodologias de ensino ligadas a água, como mapas interativos, 

maquetes, quebra-cabeças, joguinhos entre outros.  Cada oficina contou com a 

presença tanto do professor da universidade, como da escola e também um pibidiano 

dando suporte para os acadêmicos.  

Por fim no último ano de graduação tivemos a disciplina Estágio Supervisionado 

para o Ensino Médio I (1º á 3º Ano do Ensino médio) no primeiro semestre, onde assim 

como no ensino fundamental trabalhamos em dupla em uma determinada escola, e 

com o conteúdo proposto pelo professor regente da escola, onde tínhamos como 

função planejar oito horas aulas sobre o tema proposto. Neste estágio também 

ficávamos sozinha com a turma e com a professora regente avaliando nosso 

desempenho e uma vez a professora do estágio também acompanhava nossa aula.  

Já no último semestre da graduação também desenvolvemos o estágio na 

disciplina de Estágio Supervisionado para o Ensino Médio II (1º á 3º Ano do Ensino 

médio), em parceria com o PIBID-Geografia, desenvolvemos o estágio dentro de um 

projeto chamado Novos Talentos, que tinha como princípio desenvolver estágio em 

forma de oficina em três escolas pertencentes ao núcleo educacional de 

Guarapuava/PR, sendo uma dentro da cidade de Guarapuava (colégio urbano), outra 

no distrito do Guará e no distrito da Palmeirinha (colégios do campo), cada colégio 

tinha um tema a ser trabalhado entre os acadêmicos. 

Nesse estágio diferenciado em forma de oficina contamos com a participação 

na preparação das oficinas tanto das duas professoras regentes pelo estágio, como 

pelos professores de cada escola que estavam inclusos no projeto e também com os 

alunos, além de atividade dentro da sala de aula também foram realizadas saídas de 

campo. 
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Os resultados das atividades desenvolvidas foram satisfatório, com a 

construção de mapas, maquetes, jogos, entrevistas, é importante frisar que diferente 

do outro estágio de oficina onde os acadêmicos faziam as maquetes e elas eram 

apresentadas no colégio aqui os acadêmicos eram monitores orientadores dos alunos, 

não foram levados nada prontos tudo foi desenvolvido pelos alunos.  

É importante ressaltar que na turma em questão do curso de geografia 

licenciatura da Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, a maioria de 

seus acadêmicos era oriunda de municípios vizinhos à cidade de Guarapuava, como 

Inácio Martins, Candói, Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Turvo, Pitanga, Boa Ventura de 

São Roque, Santa Maria e que se deslocavam para a universidade de ônibus, todas as 

noites. Sendo uma das exigências do curso de geografia é que os discentes só 

poderiam realizar a atividade de estágio dentro da cidade de Guarapuava, onde ocorre 

o curso, isto causou muitas dificuldades para os discentes que vinham de municípios 

vizinhos.  

Ainda que com muitas dificuldades o estágio proporcionou experiências novas 

e importantes para formação, percebe-se que quando á vontade de superar os 

obstáculos e trazer para seus alunos, ainda que seja no estágio uma dinâmica diferente 

uma aula diferenciada, traz para os futuros professores inspiração para trabalhar, e a 

vontade de ver o resultado, se realmente deu certo ou deve ser melhorado, entender 

a escola como ela funciona e ainda o que pode ser mudado, para uma melhor 

educação. Assim entende-se que o curso de licenciatura não é para todos, mas sim 

para os que têm vocação para ensinar e mediar os conhecimentos entre os alunos. 

 

Considerações Finais 

Assim podemos dizer que a realização do estágio dentro do curso de geografia 

licenciatura se fez muito importante para os licenciados e formandos do ano de 2014 

da UNICENTRO, pois além de conhecer como realmente é a carreira de professor 

também pudemos perceber os obstáculos que precisam ultrapassar para conseguir se 

formar e exercer a profissão, principalmente no caso dos acadêmicos que moravam 

em outras cidades fora de Guarapuava onde se encontra o campus que oferece o 

curso de geografia licenciatura.  
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As dificuldades foram superadas ajustando acordo entres as escolas e a 

Universidade, juntamente com os professores regentes da disciplina de estágio. 

Portanto entendemos a necessidade da realização das disciplinas ligadas ao estágio, 

não somente a das que o aluno está na sala de aula, mas também das que preparam 

para este momento, como as que trabalham as leis que regem a educação, são 

necessário cada vez mais discutir este assunto de tamanha importância, para que 

tanto a escola receba com “carinho” os estudantes que os mesmos tenham o 

compromisso de realizar esta tarefa com muito pudor.  

Por fim sabemos que a educação necessita de pessoas preparadas e 

compromissadas com a profissão para fazer a diferença na vida e na formação de 

novos cidadãos, De acordo com Freire (1979) o compromisso do profissional com a 

sociedade, refere-se ao ser que é capaz de se comprometer, assim assumindo um ato 

de comprometimento sendo capaz de agir e refletir. Nessa direção o professor assume 

um compromisso com a sociedade responsabilizando pelos seus atos e ainda pela 

educação de uma nação.  
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O ENSINO DE GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA DA 
SOCIEDADE: DIFICULDADES ESPAÇO-TEMPORAIS E 

PERSPECTIVAS. 
The geography teaching how society science: problems and prospects space-time. 

 

Marcio Bento Bezerra89 
Ana Paula Pessoa dos Santos90 

 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo, abordar de forma ordenada, como a geografia desenvolveu-
se como ciência da sociedade, fazendo uma abordagem sobre as dificuldades e perspectivas 
acerca da sistematização e desenvolvimento das correntes do pensamento geográfico, 
principalmente, nos anos iniciais do ensino fundamental. Propõe-se ainda uma discussão a 
partir da clareza teórico-metodológica exposta por diversos autores, como Willian Vesentini, 
Antônio Christofoletti, Helena Callai e Milton Santos. Como método de pesquisa, utilizou-se o 
método de abordagem indutivo, mediante a técnica de documentação indireta, a partir de 
referências voltadas basicamente para o ensino de geografia, com uma característica 
especifica, ou seja, a partir da realidade vivenciada pelos próprios alunos. Como resultados, 
destacamos as possibilidades e atribuições impostas por autores e especialistas na área, acerca 
da necessidade de se trabalhar sobre a perspectiva de uma geografia unilateral, baseada em 
seus paradigmas. Conclui-se assim este trabalho na expectativa de que poderemos iniciar uma 
nova aprendizagem pelo aperfeiçoamento dos conceitos geográficos. 
Palavras-chave: Geografia. Ensino, Reflexões. Perspectivas. Dificuldades.  
 

Abstract 
This work is aimed at addressing in an orderly fashion, such as geography developed as a 
science of society by making an approach to the problems and prospects about the 
systematization and development of currents of geographic thought, especially in the early 
years of elementary school. It is further proposed a discussion from the theoretical and 
methodological clarity exposed by several authors such as William Vesentini, Antonio 
Christofoletti, Helena Callai and Milton Santos. As a research method, we used the inductive 
method of approach, by indirect documentation technique, from references basically focused 
on the teaching of geography, with a particular feature, that is, from the reality experienced by 
the students themselves. As a result, we highlight the possibilities and duties imposed by 
authors and experts in the field, about the need to work on the prospect of a unilateral 
geography, based on their paradigms. Thus conclude this work in the hope that we can start a 
new learning by improving the geographical concepts. 
Key words: Geography. Education, Reflections. Prospects. Difficulties. 
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Introdução 

Ao longo de sua trajetória, a Geografia como ciência, tem sofrido mudanças e 

transformações relevantes com o propósito de explicar a relação existente entre o 

homem e a natureza, em múltiplas definições que lhe são atribuídas. Definiram-na 

como sendo o estudo da superfície terrestre, como o estudo da paisagem, como o 

estudo da individualidade dos lugares, como o estudo da diferenciação de áreas, como 

o estudo do espaço, e, por fim, alguns autores definiram a Geografia como sendo o 

estudo das relações entre o homem e o meio, ou, posto de outra forma, entre a 

sociedade e a natureza (ANDRADE, 1987). 

Para Vlach (2004) a Geografia era uma ciência voltada para o patriotismo, pois 

se destacavam nas salas as características belas do país, e as dificuldades enfrentadas 

pela população eram esquecidas, como fome, miséria, violência e corrupção. Os 

próprios livros didáticos defendidos no país também visavam a transmissão do 

patriotismo, sendo assim bem aceitos. Os alunos deveriam decorar os nomes dos rios, 

planaltos, e outros aspectos da paisagem. De acordo com Vesentini (2004), era um 

ensino mnemônico, ou seja, um ensino voltado a memorização, que cobrava a 

memorização dos alunos. 

A Geografia em sala de aula reflete há muitos anos como sendo uma disciplina 

decorativa e de preocupações superficiais, pois não inserem o aluno como agente 

transformador do espaço, mas inúmeras mudanças ocorreram quando a partir de 1930 

a Ciência geográfica foi incorporada na grade curricular da educação.  

Para Costa e Rocha (2010, p. 26), “as contribuições que a geografia vem 

trazendo para a sociedade são resultados de intensas descrições, análises, discussões, 

debates, divergências e até mesmo profundos enfrentamentos teóricos e 

metodológicos. Os enfrentamentos vão marcar a revisão de seus paradigmas e 

conceitos, o que demonstra o dinamismo e as constantes críticas pelas quais passou e 

está passando” (sic). 
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A geografia e suas correntes de pensamento: sistematização e 
desenvolvimento. 

De acordo com Correa (2000), “Humboldt e Ritter foram os responsáveis pelo 

que hoje conhecemos sobre o conhecimento geográfico”, denominado de “correntes 

de pensamento geográfico”. Segundo o autor, destacam-se como correntes do 

pensamento geográfico, o Determinismo Ambiental, o Possibilismo, o Método 

Regional, a Nova Geografia e a Geografia Crítica.   

Segundo Moraes (1968), os paradigmas da Geografia tradicional positivista 

tinham como objeto de estudo, os aspectos visíveis do real e palpável. O primeiro 

paradigma a caracterizar a Geografia Tradicional foi o Determinismo Ambiental, 

surgido no fim do séc. XIX, na Alemanha, sendo representado por Friedrich Ratzel. As 

concepções defendidas por Ratzel inferem que as condições naturais determinam o 

comportamento humano. Com este fundamento, Ratzel cria conceitos como espaço 

vital, região natural, fator geográfico e condição geográfica. (HENRIQUE, 2012, apud. 

MORAES, 2005). 

Ainda no fim do séc. XIX, desta vez na França, representado por Paul Vidal de La 

Blache, surgi o Possibilismo, contrário ao Determinismo, adotando a ideia de que à 

ação humana é marcada pela contingência, ou seja, a natureza nos fornece 

possibilidades para que o homem a modifique.  

Contrariando o Possibilismo e o Determinismo, surge o Método Regional, que 

de acordo com Correa (2000), a diferenciação de áreas não é vista a partir das relações 

entre o homem e a natureza, como ocorria em La Blache, mas sim tendo como 

referência a integração de fenômenos heterogêneos em uma porção da superfície da 

Terra. O principal defensor deste paradigma foi o geógrafo norte-americano Richard 

Hartshorne.  

Num segundo momento, com o surgimento da Geografia Pragmática, também 

chamada de Nova Geografia, alternam esse conceito e redirecionam as suas 

preocupações empíricas abstratas em detrimento da analise do visível a partir de 

dados estatísticos. Este movimento surgiu no período pós Segunda Guerra, que 

mencionava, segundo Santos (1986), que a geografia não podia escapar às enormes 

transformações ocorridas em todos os domínios científicos após 1950. Santos explica 
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ainda que a nova orientação queria se caracterizar por não ser apenas diferente, mas 

também ser oposição à geografia tradicional. 

Conforme Camargo e Reis Júnior (2007, apud. COSTA e ROCHA, 2010, p. 35): 

Denomina-se Geografia “Teorética e Quantitativa” ou Geografia 
“Neopositivista” a corrente que começou a se formar logo após a 
Segunda Guerra Mundial e que terminou por trazer profundas 
modificações teóricas e metodológicas. Esta escola se caracterizou 
pelo emprego maciço das técnicas matemático-estatísticas na 
geografia, provocando uma verdadeira “revolução” no seio dessa 
ciência [...]. 

 

A partir da década de 70, surge à necessidade de propiciar a Ciência geográfica 

uma aproximação as necessidades e desigualdades sociais existentes, é ai que surge a 

Geografia Crítica. Geografia está que assume inteiramente um conteúdo político 

explicito, que aparece de forma cabal na sua afirmação (LACOSTE, 1988). Christofoletti 

(1982, p. 25, apud. COSTA e ROCHA, 2010,), classifica as tendências críticas em: 

geografia radical, geografia humanística e geografia idealista.  

Segundo Christofoletti (1982, p. 26, apud. COSTA e ROCHA, 2010,), geografia 

radical está baseada no materialismo histórico dialético elaborado pelos alemães K. 

Marx e F. Engels no final do século XIX, onde buscaram entender as contradições 

inerentes ao sistema capitalista de produção e a divisão da sociedade em classes.  

Para Andrade; 

A geografia crítica ou radical não apresenta uniformidade de 

pensamento, não forma propriamente uma escola. Costuma-se 

catalogar neste grupo geógrafos que se conscientizaram da 

existência de problemas muitos graves na sociedade em que vivem e 

compreendem que toda a geografia, tanto a tradicional como à 

quantitativa e a da percepção, embora se apregoando de neutras, 

tem um sério compromisso com o status quo, com a sociedade de 

classe. (ANDRADE, 1987, p. 122). 

 

Diferentemente da geografia radical, a geografia humanística é embasada na 

fenomenologia, e procura valorizar à experiência do indivíduo ou do grupo, visando 

compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos 

seus lugares. (CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 31). Para Holzer (1994, apud. Melo, p. 10-11): 
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“o método de descrição e interpretação fenomenológicas aparece 
assim, para realizar uma tarefa de transformação da ciência e é 
inserido na geografia. A descrição feita por ela não deve tentar 
explicar fenômenos da experiência imediata, assim, o geógrafo deve 
excluir suas crenças e tentar se colocar na posição daqueles sujeitos 
que está experienciando o fenômeno”. (HOLZER 1994, apud. MELO, 
p. 10-11). 

 

O idealismo, segundo Christofoletti (1982, p. 34, apud. COSTA e ROCHA, 2010, p. 39), 

é uma alternativa ao positivismo, tomando plena consideração da dimensão do pensamento 

do comportamento humano. 

O idealismo considera que as ações humanas não podem ser 
explicadas adequadamente à menos que se compreenda o 
pensamento subjacente a elas. Onde os positivistas procuram 
explicar o comportamento como uma função dos atributos externos 
dos fenômenos, o idealista procura compreende-lo em termos dos 
princípios internos do indivíduo ou do grupo. (CHRISTOFOLETTI, 
1982, p. 34, apud. COSTA e ROCHA, 2010, p. 39). 

 

A geografia crítica como instrumento de renovação na prática escolar. 

Willian Vesentini, em seu texto, Geografia Crítica e Ensino, explica de uma 

forma mais simples do que se trata a Geografia Crítica; 

trata-se de uma geografia que concebe o espaço geográfico como 
espaço social, construído, pleno de lutas e conflitos sociais (...) Essa 
geografia radical ou crítica coloca-se como ciência social, mas estuda 
também a natureza como recurso apropriado pelos homens e como 
uma dimensão da história, da política. No ensino, ela se preocupa 
com a criticidade do educando e não com “arrolar fatos” para que ele 
memorize (VESENTINI. 1992, p. 22). 

 

Em seu texto, O Método e a Práxis (notas polêmicas sobre geografia tradicional 

e geografia crítica) Vesentini menciona que no ensino de geografia escolar “vem 

ganhando corpo a idéia de que há uma transição da geografia escolar tradicional – 

descritiva, mnemônica, compartimentada – para uma geografia crítica”. (VESENTINI. 

1992, p.44). Tal mudança poderá mover uma educação geográfica mais adequada e 

um melhor conhecimento do espaço geográfico. 

A Geografia apesar das diversas mudanças ainda se encontra em conflito 

quando nos referimos à prática escolar, concluímos isso principalmente pela sua 

identidade duvidosa devido à maneira em que se apresenta essa ciência em sala de 
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aula. Mediante esta crise a Geografia ainda não conseguiu resolver a problemática 

referente à forma vulnerável em que a mesma se encontra, onde ainda se atribui a ela 

o caráter apenas de descrever os fenômenos naturais e dados demográficos e 

estatísticos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação atribui a instituição escolar “o pleno 

desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania” (LDB, 

1996). Surge então a necessidade e a importância da Geografia sob os eixos de ensino, 

com intuito de exercer a cidadania do aluno, a partir da compreensão do mundo em 

que vive e suas problemáticas, para assim participar, e não apenas ser um observador 

das mudanças. 

Partindo desta problemática indaga-se a forma de abordar a complexidade do 

mundo nas séries iniciais, assim acrescenta-se ainda a questão da formação 

metodológica acerca da Geografia pelos professores polivalentes, será que eles 

conhecem a importância, e apresentam uma didática que permita tornar 

compreensivel aos alunos a complexidade acima citada proposta pela ciência 

geográfica? 

A partir destas indagações voltamos a crise de identidade sofrida pela 

Geografia, onde observamos em sala de aula a continuidade da problemática que 

dificulta o processo de ensino-aprendizagem, que teima em fazer com que a ciência 

geográfica seja uma disciplina de memorização, e que não prima a totalidade e a 

dialética da realidade, como refere-se Callai, 

no afã de descrever os lugares a Geografia na sala de aula é uma 
geografia que fragmenta a realidade, privilegia o natural em 
detrimento do humano e apresenta o espaço como algo produzido 
por forças naturais, sem incorporar o homem (a sociedade), o aluno 
como um ser que tem história, que tem uma trajetória de vida (desde 
a sua família), e que constrói neste processo um (o seu espaço). 
(CALLAI, 1995 p. 43) 

 

Callai (1995) afirma ainda que o aluno não é inserido nas aulas de Geografia 

como parte do espaço e também como sujeito que contribui para a transformação do 

mesmo. 

Podemos lembrar do que de costume acontece nas séries iniciais, onde os 

professores polivalentes dão mais privilégio e atenção ao o ensino de Lingua 
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Portuguesa, preocupando-se com a alfabetização do aluno, e também a disciplina de 

Matemática e suas operações básicas. As matérias devem apresentar 

interdisciplinaridade, onde o professor pode usufruir de outra disciplina para obter um 

aproveitamento mais simples e satisfatório em determinados assuntos, como por 

exemplo o endereço, o bairro, a cidade onde a criança mora podem ser utilizados 

como forma de alfabetizar. 

Este é um dos problemas existentes no ensino de Geografia para os alunos das 

séries iniciais (ensino fundamental), onde poderia se utilizar do lugar como ponto para 

a iniciação do estudo, como possibilidade direta de relação com o meio, com a 

totalidade. Para Milton Santos, 

cada lugar é, à sua maneira o mundo, mas, também, cada lugar, 
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 
exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade 
corresponde uma maior individualidade (SANTOS, 2006 p.213). 

 

Com a preocupação em sobrepor a prática dos circulos que delimitam o ensino 

de Geografia pela abordagem sequencial do lugar, os Parâmetros Curriculares dizem 

que: 

[...]não se deve trabalhar mais do nível local para o global 
hierarquicamente [...] A compreensão de como a realidade local se 
relaciona com o contexto global é um trabalho que deve ser 
desenvolvido durante toda a escolaridade de maneira mais 
abrangente, desde os ciclos iniciais (PCN’S, 1997, p. 116). 

 

Dificuldades, propostas e perspectivas acerca do ensino de geografia nas 
séries iniciais. 

Para que haja uma compreensão sobre determinados assuntos pelas crianças 

nas séries iniciais tem de se levar em conta o nível de intelectualidade de cada uma 

delas, de acordo com as faixas etárias, e a própria influência exercida pelos pais, pela 

mídia, em fim. Assim Vygotsky apud Oliveira (1997) argumenta que o processo de 

ensino-aprendizagem será mais significativo se levarmos em conta o nível intelectual 

em que a criança se encontra, ou seja, se esta já apresenta a maturidade para a 

compreensão deste objeto que será ensinado. 
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Outra dificuldade encontrada no que refere-se ao professor polivalente é que 

os mesmos, em sua maioria, não tiveram uma formação que abordasse todas as 

questões teóricas restritas ao ensino de Geografia, assim, culminam as dificuldades 

encontradas pelos professores de Geografia na segunda fase do ensino fundamental. 

Delgado de Carvalho propunha que o professor deveria aproximar seu ensino a 

realidade do seu alunado. 

em todo e qualquer assunto de geografia, o meio em que vive o 
aluno deve ser escolhido como assunto principal de estudo e as 
noções sobre outras regiões devem ser acrescentadas como 
informações suplementares e comparativas (CARVALHO. 1925, p. 6). 

 

Segundo Resende (1986), “o espaço não é encarado como algo em que o 

homen (o aluno) está inserido, natureza que ele próprio ajuda a moldar, a verdade 

geográfica do individuo se perde e a Geografia torna-se alheia a ele”. Assim, sentimos 

a necessidade de preparar o aluno para que ele compreenda o valor do espaço e de 

sua ação sobre ele. 

Nesse sentido os professores de Geografia devem não apenas considerar o 

lugar, o cotidiano como uma simples materialidade, mas sim o domínio da 

nescessidade, da liberdade como lembra Milton Santos, 

a vida não é um produto da técnica, mas da política, a ação que dá 
sentido a materialidade. Nunca o espaço do homem foi tão 
importante para o destino da história. Se como diz Sarte 
“compreender é mudar”, fazer um passo adiante é “ir além de mim 
mesmo”, uma Geografia re-fundada, inspirada nas realidades do 
presente, pode ser um instrumento eficaz, teórico e prático, para a 
re-fundação do planeta. (SANTOS. 1997, p. 39). 

 

Callai (2005, apud. CEDES, p. 231) aborda sobre a clareza teórico-

metodológica como fundamental para que o professor possa contextualizar “os seus 

saberes, os dos seus alunos, e os de todo o mundo à sua volta”. Para Marques (1993, 

p. 111), 

o ideal seria que houvesse uma unidade em que se supere a 
fragmentação das disciplinas e das responsabilidades, em práticas 
orientadas por e para linhas e eixos temáticos e conceituais 
interdisciplinares, não apenas uma justaposição de disciplinas 
enclausuradas em si mesmas, mas de uma maneira que, em cada 
uma se impliquem as demais regiões do saber. 
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Sobre as representações sociais da geografia, e do ensino da geografia, Bonfim (1997, 

p. 107) menciona que: 

nas escolas do Brasil e do mundo percebe-se que o ensino de 
geografia mantém, ainda, uma prática tradicional, tanto no ensino 
fundamental quanto no médio. Para a maioria dos alunos, a 
aprendizagem da geografia na escola se reduz somente à 
memorização, sem fazer referência às experiências sócio espaciais, 
assim, o ensino e a aprendizagem da geografia escolar se 
caracterizam pela utilização excessiva do livro didático, pela aplicação 
dos conteúdos mais conceituais que procedimentais. 

 

Para Milton Santos (1997), os fenômenos espaciais devem ser apresentados em 

totalidade, contextualizados com o presente ou a realidade vivida. Pois os mesmos, 

quando apresentados de forma fragmentada, transcrevem apenas aquela realidade 

como se essa fosse separa do mundo. 

Dornelles (2010, p.13), enfatiza que “as propostas curriculares produzidas nas 

últimas décadas ainda preservam um discurso da geografia tradicional, ou seja, uma 

geografia conteudista, onde o aluno é visto como um agente passivo. Para a autora, 

essa geografia não tem como objetivo uma compreensão processual e crítica do 

espaço, vindo a se transformar em aprendizagem de memorização, na qual está é o 

exercício fundamental praticado no ensino desta disciplina. 

Camacho (2011, p. 03), propõe que deve-se partir da realidade sócio espacial 

de nossos educandos se quisermos produzir um ensino de geografia contextualizado e 

comprometido com a construção de um processo emancipatório, auxiliado educação e 

que deve ser efetivado desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, porém, não 

devemos entender a realidade local de maneira isolada/fragmentada, pois o espaço é 

uma totalidade e, logo, o local está submetido às influências das relações globais (sic). 

Deste modo, considera-se a importância de um ensino de geografia voltado a 

perspectiva de construção do conhecimento a partir da realidade vivenciada, do local 

para o global, tornando-a interessante, prazerosa, além de objetiva.   

A possibilidade de fazer do ensino de Geografia nos anos iniciais como um 

caminho para compreender a realidade em que se vive, é bastante concreta [...] 

também neste nível de ensino é possível ensinar Geografia e torná-la interessante, 
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despertando nas crianças um interesse maior de procurar entender o mundo em que 

vivemos. (STRAFORINI, 2004, p.18). 

Para Camacho (2011, p. 07/08), deve-se compreender que desde as séries/anos 

iniciais do Ensino Fundamental, já necessita-se instrumentalizar os alunos, através da 

geografia, para que possam refletir acerca da necessidade e/ou possibilidade de 

construção de uma nova realidade, centrada no ser humano e não no capital, contudo, 

não pode ser aquele do modelo tradicional, baseado na memorização de informações 

fragmentadas e, ideologicamente, afirmadas sobre o princípio da neutralidade. 

Para Vesentini, o ensino da geografia não pode ser; 

[...] aquele tradicional baseada no modelo: ‘a Terra e o Homem’, 
onde se memorizava informações sobrepostas (do relevo, clima, 
fusos horários, agricultura, cidades, etc.) a respeito de alguns 
aspectos pré-definidos dos países ou continentes. [...] [Também] [...] 
não é a que meramente substitui um conteúdo tradicional por um 
outro já esquematizado e pretensamente revolucionário [...]. 
(VESENTINI, 1995, p. 15). 

 

O ensino de Geografia, desde as séries/anos iniciais do Ensino Fundamental 

terá por finalidade, formar gente capaz de se situar corretamente no mundo e de 

influir para que se aperfeiçoe a sociedade humana como um todo. (SANTOS, 2002). 

 

Conclusão 

A partir das concepções teóricas acerca do ensino de geografia nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, devemos, objetivamente, buscar estar relacionado com a 

realidade local vivenciada pelos educandos, para assim permitir o proposto por 

Camacho (2011), “que o educando traga o seu conhecimento sobre o lugar onde vive 

para a sala de aula, para que à partir daí ele possa ir construindo o conceito de espaço 

e ir fazendo conexões cada vez mais complexas a respeito da relação espaço local-

espaço global”. Assim, em consonância ao proposto por Dornelles (2010), a geografia 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve estar voltada para a leitura do mundo 

atual, partindo do local, pois és uma Ciência do presente, e deve proporcionar um 

olhar crítico para a sociedade do passado, do presente e do futuro. 



 

 
421 

Como respaldo geográfico, podemos elencar o proposto por Straforini (2004), 

onde, trabalhar com a realidade local não significa isolar os educandos das situações 

que extrapolam sua realidade, confirmando a possibilidade de o lugar onde os 

estudantes moram ser o ponto de partida para desenvolvermos o nosso processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto, em concordância ao proposto por Callai (2005, p. 18), 

a capacidade de representação do espaço vivido, se esta for desenvolvida assentada 

na realidade concreta da criança, pode diminuir em muito para que ela seja 

alfabetizada para saber ler o mundo. Deste modo, não basta saber ler o espaço, 

devemos também saber representá-lo. 

Assim, em concordância as reflexões levantadas por Santos (2008), acerca do 

ensino de geografia, temos ciência da complexidade relacionado ao ensino desta 

disciplina, pois, mesmo alguns profissionais, professores, com formação especifica, 

tendem a sofrer com a relação conceito/conteúdo, submetendo-se a necessidade de 

instrumentalização a partir de técnicas e métodos especificas. Deve-se salientar que 

por meio da geografia, nas aulas dos anos iniciais do ensino fundamental, como 

enfatiza Callai (2005), podemos encontrar uma maneira interessante de conhecer o 

mundo, de nos reconhecermos como cidadãos e de sermos agentes atuantes na 

construção do espaço em que vivemos. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DIDÁTICA E A 
INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE GEOGRAFIA E BIOLOGIA 

NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
Reflections on teaching practice and interdisciplinarity between geography and biology 

at the Youth and Adult Education (EJA) 
 

Bruna Bianca Dornelles Izaguirry 91 
Vanessa Manfio 92 

Melina Dornelles Severo93 
 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
O mundo contemporâneo está diante de novas organizações no trabalho e nas relações 
sociais, tendo em vista estas mudanças cabe a educação saber lidar com os educandos, 
valorizando seus conhecimentos prévios, objetivos e as novas tecnologias. De modo específico 
na educação de Jovens e Adultos convive-se com muitos desafios no ensino, entre eles a 
multiplicidade dos alunos e seus interesses. Entretanto, nesta modalidade de ensino também 
requer a utilização de novas tecnologias frente ao educando que está voltando aos estudos 
para um aprimoramento de conhecimentos. Dessa forma este trabalho, consistiu-se na 
organização de práticas pedagógicas que envolvesse a biologia e a geografia, abordando os 
temas de deriva continental e paleontologia, com o auxílio da lousa digital e do conhecimento 
dos alunos e assim despertar o interesse e saber dos mesmos. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; recursos digitais; interdisciplinaridade. 
 

Abstract 
The contemporary world is facing new organizations at work and in social relations, in view of 
these changes it is for education to deal with the students, valuing their prior knowledge, goals 
and new technologies. Specifically in Youth and Adult Education have contact with many 
challenges in teaching, including the multitude of students and their interests. However, this 
type of education also requires the use of new technologies against the student who is 
returning to school to an enhancement of knowledge. Thus this work, it consisted in organizing 
pedagogical practices involving biology and geography, addressing the topics of paleontology 
and continental drift, with the aid of digital whiteboard and the students' knowledge and thus 
arouse interest and learn from them. 
Keywords: Youth and Adult Education; digital resources; interdisciplinarity. 
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Introdução  

Na atualidade, a educação passa a ser, cada vez mais, significativa no 

desenvolvimento e formação do indivíduo, tornando-se indispensável o conhecimento 

de diversas áreas, pois não vivemos mais em um mundo isolado e desconectado da 

informação e comunicação, o que exige que o aprendizado aconteça a todo o 

momento. 

Entre as ciências que buscam o trabalho com a formação de cidadania e da 

ação reflexiva sobre a qualidade de vida, meio ambiente e tecnologias estão: a 

Geografia e a Biologia. 

Assim, o educador se mostra neste processo norteando o ensino de Ciências e 

de suas tecnologias para o uso em sociedade. Para isto, o ensino demanda envolver a 

prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais 

da realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos, 

garantindo as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem. 

Neste temática, os saberes escolares necessitam estar comprometidos com o 

sentido coletivo da vida e do trabalho produzidos com criatividade, inventividade e 

responsabilidade ambiental e social.  

Diante disso, observa-se que a educação como um todo apresenta dificuldades, 

porém a formação de Jovens e Adultos consiste-se num desafio para os professores 

que precisam lidar com alunos cansados, desmotivados, com pouco conhecimento 

tecnológico, entre outros problemas.  

Pensando nisso, procurou-se neste trabalho aproximar as temáticas educação e 

tecnologia, através da aplicação em sala de aula de atividades didáticas mais 

motivadoras e com recursos digitais, a fim de promover a melhor compreensão e 

aprendizado dos alunos frente aos conteúdos de meio ambiente e qualidade de vida 

que envolvem ambas disciplinas já mencionadas anteriormente. 

O presente trabalho foi desenvolvido com alunos da Educação de Jovens e 

Adultos no período noturno, da Escola Estadual de Educação Básica Celestino Lopes 

Cavalheiro, localizada no centro da cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul. 
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Foram realizadas algumas atividades envolvendo questionários sobre o 

conhecimento prévio dos alunos e suas vivencias acerca dos conteúdos abordados e 

também aulas expositivas com o auxilio de imagens, vídeos e acesso a internet, por 

meio da lousa digital, a fim de proporcionar uma prática educativa mais dinâmica.  

Diante disso, a forma de intervenção ocorreu por meio de encontros semanais, 

2 vezes por semana com duração de 50 min cada, durante um mês, através destas 

práticas expositivas dialogadas buscou-se durante o processo aproximar os educandos 

dos conhecimentos abordados em sala de aula, utilizando também o uso da 

tecnologia. 

Primeiramente foi realizadas apresentações da turma e da professora, bem 

como as atividades que seriam desenvolvidas com o apoio da lousa digital. Com esta 

conversa inicial esperava-se conhecer os alunos envolvidos e suas atividades 

cotidianas, bem como sua “intimidade” com os meios tecnológicos e frequência de uso 

dos mesmos. 

Em todos os encontros pedagógicos foram apresentados os temas  em forma 

de uma aula expositiva, dirigindo indagações para considerar os conhecimentos 

prévios dos educandos a respeito do assunto a ser abordado naquela aula, somente 

após da introdução é que era utilizada lousa digital. 

No que diz respeito ao embasamento teórico foram utilizados os seguintes 

autores que trabalham com esta abordagem: Moura (2003), Freire (2002), Libâneo 

(2001), Galvez, Cavazotti (2011), Porcaro (2011), entre outros. 

Em suma, este trabalho objetivou constatar a realidade e os desafios e dilemas 

encontrados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), buscando trazer a informação e 

tecnologia para o contexto escolar como forma de desenvolver saberes e habilidades, 

através da interdisciplinaridade entre a biologia e a geografia. 

 

Educação de Jovens e Adultos e as novas tecnologias: apontamentos 
teóricos 

Nos últimos anos, a educação tem passado por muitas mudanças que envolvem 

desde as políticas públicas, novas tecnologias e também a postura de professores e 

alunos, despertando novos olhares sobre o ensino-aprendizado. 
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Estas mudanças não representam apenas alteração no ensino regular, mais 

também no ensino de Jovens e Adultos, dos quais frente a novas organizações 

econômicas necessitam de outros tipos de profissionais, agora mais qualificados, com 

criatividade e habilidades. 

Segundo Libâneo (2011), o novo paradigma produtivo acompanha o processo 

de internacionalização da economia e a intelectualização do processo produtivo, 

trazendo modificações no processo de produção, no perfil dos trabalhadores, nas 

relações de trabalho, entre outros. Ressalta Paiva (1993), arma-se um circuito 

integrado envolvendo os avanços tecnológicos, o novo modelo de produção, a 

qualificação profissional e a educação. 

Neste caso, a educação de Jovens e Adultos precisa formar cidadãos capazes de 

lidar com as diferentes necessidades do mercado de trabalho. Dessa forma, Oliveira; 

Miranda (2012, p. 2) colocam que “a Educação de Jovens e Adultos não deve ser só 

mera transmissão de conhecimento, mas ser provocadora de mudanças e que atue na 

construção se sujeitos autônomos.” 

Nota-se que o processo de educação de jovens e adultos não era muito 

valorizado em períodos anteriores a constituição federal de 1990, feito através de 

campanhas e pouco seguido pela população. 

De acordo com Batista e Correia (2010) a EJA passou por muitos anos como 

sendo uma educação suplementar, não entregado do sistema educacional, 

acontecendo através de campanhas e projetos de governos ou mesmo de cunho 

popular. 

A partir da década de 1990 acontece o incremento da educação de Jovens e 

Adultos a educação básica, conforme destaca Santos (2011, p. 4) que a partir da 

década de 1990 a EJA passou a ser integrante da educação básica, assim definida na da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB/1996: Artigo 37- destinada  àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria. 

No entanto, a educação de jovens e adultos se preocupa com a qualificação 

profissional e a formação técnica, pelo fato que grande parte dos educandos serem 

trabalhadores, ou estarem na porta de entrada do  mercado do trabalho. 
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Porém, é preciso que não se tenha a velha ideia de que a idade de aprender é 

somente na infância e que estes precisam ficar apenas no ensino tecnicista, por 

buscarem a certificação para ingressar no mundo do trabalho e esquecer-se da 

formação para a vida. 

Neste sentido, a escola sendo a raiz da revolução social tem como principal 

instrumento o conhecimento para tentar acabar ou diminuir a desigualdade, sendo  os 

professores mediadores, responsáveis pelo aperfeiçoamento, não apenas intelectual, 

mas ético e moral dos educandos para uma vida em sociedade.  

Isso só será possível a partir de uma relação horizontal entre os sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem, pois, para Freire (1996, p. 25) “quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”; o educando não seja apenas 

um receptor, mas participante da construção do conhecimento, sendo que tal relação 

horizontal deve fundamentar-se na premissa da igualdade e do respeito mútuo.  

O educador a partir de uma reflexão de suas ações no dia-a-dia pode modificar 

suas práticas, para Júnior (2009, p. 26), “Um dos possíveis caminhos de busca desses 

apoios necessários à transformação seria a formação do professor com características 

de investigador da sua própria ação”, o objetivo da investigação não consiste em 

produzir melhores teorias e práticas mais eficazes, mas sim, fazer da prática algo mais 

teórico, no sentido de enriquecê-la mediante a reflexão crítica, sem que ao mesmo 

tempo deixe de ser prática (CARR e KEMMIS, 1988). 

Nos dias de hoje, a educação do EJA precisa estar voltada também para a 

utilização de tecnologias, não mais apenas a função conteudista, seja nas ciências 

biológicas e na geografia ou nas demais áreas do conhecimento. 

Na visão de Beisiegel (1996), os rumos futuros da Educação de Jovens e Adultos 

estão relacionados às inovações tecnológicas, principalmente num mundo globalizante 

e que tem o conhecimento tecnológico consiste numa autonomia para sobrevivência 

do trabalhador.  

Segundo Silva (2011, p. 48) coloca que: “O ensino escolar de geografia na EJA 

necessita de acréscimo de materiais didáticos complementares visando facilitar a 

aprendizagem com práticas pedagógicas atraentes e condizentes com a atual realidade 

tecnológica.”   
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A Educação de Jovens e Adultos deve ser fundamentada também na forma de 

aprendizado digital já os alunos estão inseridos num mercado de trabalho que exige o 

conhecimento digital. Para Soares (2004), o processo de ensino-aprendizagem do 

aluno da EJA, vai além da aprendizagem básica, não se limita apenas nos recursos 

básicos sem ter contato com a tecnologia. 

Diante desta perspectiva, Oliveira; Ferreira; Braga (2012, p. 3) destacam: “A EJA 

proporciona caminhos que levam o jovem ou adulto em processo de formação, para 

uma vida mais autônoma, pois além dos conteúdos escolares, estes alunos podem 

fazer leituras a partir de instrumentos digitais e uso de outros recursos.” 

Reforçam ainda os autores Oliveira; Ferreira; Braga (2012) que a inclusão Digital 

com alunos da EJA tem mostrado um grande avanço no conhecimento desses alunos 

que a partir do momento que ele teve seu primeiro contato como o computador e 

como outros recursos tecnológicos, este vem tendo facilidade em enfrentar alguns 

desafios do cotidiano.  

         Nesta discussão, fica evidente que a EJA ficou muito tempo relegada apenas as 

campanhas e a educação popular. Embora, na contemporaneidade, tenham 

acontecido muitos avanços em legislações, melhorias educacionais e qualificação de 

professores, esta modalidade de ensino ainda enfrenta desafios, estando longe das 

novas expectativas do mercado de trabalho atual como a educação digital. Cabendo a 

escola e ao educador organizar novas formas de ensino-aprendizado envolvendo 

também a educação digital. 

 

Dilemas, interdisciplinaridade e a Educação Jovens e Adultos 

A sociedade e o espaço mundial vêm passando por profundas mudanças, já não 

vivemos desconectados do exterior, ou seja, em espaços fechados, estamos diante da 

era da informação que exigem novas culturas e habilidades das pessoas.  

Isto tem obrigado os jovens e adultos a procurar retornar os estudos a fim de 

adquirir novas oportunidades de trabalho e a própria qualificação diante de um mundo 

globalizado e exigente.  

Nesta linha de raciocínio, Di Pierro; Joia; Ribeiro (2001, p. 72): “A contração e o 

acirramento da competição no mercado de trabalho no período recente só veio tornar 
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mais explícitas e urgentes as necessidades de qualificação profissional das pessoas 

adultas.” 

Numa outra perspectiva, os autores Galvez e Cavazotti (2011) comentam 

também que este retorno dos alunos à escola trás conflitos e desafios, pois apesar 

desses adultos terem vivido inúmeras experiências e aprendizados precisam aprender 

e lidar com o conteúdo formal que a escola ensina e o grande desafio de aliar 

conhecimento teórico e prático. 

Além disso, os jovens e adultos enfrentam os desafios diários de trabalhar 

durante o dia e estudar de noite, em uma dupla jornada que requer muita dedicação, 

dos quais, muitas vezes, o cansaço e também a falta de motivação prejudica o 

aprendizado. 

Todas estas dificuldades e habilidades dos diferentes tipos de alunos que 

compõem o EJA, como exemplo: adultos oriundos do campo, adultos moradores e 

trabalhadores urbanos e ainda jovens que não seguiram seus estudos no ensino 

regular.  

Fica evidente que estas diferenças possibilitam uma riqueza de conteúdos e 

didáticas no aprendizado. Sendo importante o educador aproveitar as experiências 

vividas e as habilidades dos alunos para a construção do ensino.  

O professor da Educação de Jovens e Adultos deve buscar todas as estratégias 

possíveis para trabalhar o aprendizado de seu discente e de forma atrativa, já que 

ensinar é transmissão de conhecimento, e estes alunos são desmotivados e precisam 

de muito apoio. (OLIVEIRA; MIRANDA, 2012). 

Reforçam Galvez; Cavazotti (2011, p. 209) que: “Cada experiência em sua 

singularidade deve ser levada em conta pelo professor, pois por meio dela pode-se 

nortear o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos.” 

Numa outra abordagem do assunto, o ensino de Jovens e Adultos torna-se um 

processo urgente, principalmente no Brasil, onde o nível de educação é baixa, 

refletindo na consciência e participação crítica dos cidadãos nas decisões sociais e 

coletivas. Obviamente que a população mais pobre consiste na maioria da porção  que 

desiste dos estudos muito cedo, pelo fato de ter que ajudar a sustentar a família ou 

mesmo pela falta de motivação.  
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Diante deste assunto Di Pierro (2010, p. 35) comenta: 

[…] os jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolaridade não 
acorrem com maior frequência as escolas públicas porque a busca 
cotidiana dos meios de subsistência absorve todo seu tempo e 
energia; seus arranjos de vida são de tal forma precários e instáveis 
que não se coadunam com a freqüência continua e metódica a 
escola; a organização da educação escolar e demasiadamente rígida 
para ser compatibilizada com os modos de vida dos jovens e adultos 
das camadas populares; os conteúdos veiculados são pouco 
relevantes e significativos para tornar a frequência escolar atrativa e 
motivadora para pessoas cuja vida cotidiana já esta preenchida por 
compromissos imperiosos e múltiplas exigências sociais. 

 

Além disso, o perfil dos alunos desta modalidade de ensino é diferente, 

existindo os adultos que voltaram ao estudo depois de longo período afastado das 

instituições educacionais e os jovens trabalhadores e aqueles que em muitos casos 

foram “empurrados” do ensino regular para o EJA. Dessa forma, a educação precisa 

ser pensada de modo que completem os perfis e interesses dos educandos. 

Observa-se, cada vez mais, a transferência dos alunos jovens em faixa etária de 

15 a 18 anos da modalidade regular para o EJA que tem haver com duas situações, 

uma é a de fracasso dos alunos, devido às dificuldades de aprendizado e a outra é a 

indisciplina dos alunos. Esta migração por indisciplina é feita como medicamento para 

solução de um problema no ensino regular, como se fosse à solução para melhorar a 

educação. (BRUNEL, 2004). 

Outro ponto importante refere-se ao fato que o adulto tem mais dificuldade 

em aprender por passar anos longe da escola, seu tempo de aprendizado é mais lento, 

enquanto o aluno jovem tem ainda rapidez em aprender e dispõem de maiores 

habilidades educacionais. Conforme Ferrari (2009, p.19): ”Educandos adultos têm seu 

ritmo próprio, e conseqüentemente precisa de um tempo maior em comparação aos 

mais jovens.”  

Sabe-se que o aluno adulto é independente e seleciona aquilo que quer 

aprender, de acordo com seus anseios profissionais e pessoais. Muitas vezes, eles 

voltam à escola, cheios de sonhos ou mesmo por imposições deste novo sistema de 

trabalho, dos quais o aluno adulto sente-se um ser inferior diante do mundo, incapaz 



 

 
432 

de aprender e de construir sua própria história, sendo a motivação exercida pela 

família e escola essencial nesta construção do conhecimento. (SILVA, 2014). 

Diante destas colocações o Ensino de Jovens e Adultos não pode ser pensando 

da mesma maneira que o ensino regular e nem ser um espaço de depósito de alunos. 

Esta modalidade de ensino deve visar manter uma identidade de aprendizagem que 

consiste com a realidade dos educandos, privilegiando seu conhecimento e suas 

necessidades formativas.   

De acordo com Ferrari (2009, p.17): “A EJA não pode ser colocada 

paralelamente ao sistema, nem como forma compensatória, nem como forma 

complementar, mas como modalidade de ensino voltada para uma clientela 

específica.”  

Entre as dificuldades desta modalidade de ensino também se destaca a falta de  

uma abordagem própria de conteúdos, em muitos casos,  seguem uma adaptação das 

metodologias do ensino regular.  

Nesse sentido, Silva (2011, p.16) fala que: “Uma realidade constatada nessa 

modalidade de ensino, é a dificuldade na elaboração de metodologias e, 

principalmente à ausência de recursos didáticos para o ensino (...)”. 

Pensar num sistema que complete as habilidades e expectativas do público alvo 

é importante para que realmente a educação aconteça e seja produtiva. Além disso, 

que possibilite a permanência dos alunos ao âmbito escolar.  

Assim, uma das estratégias tem sido a interdisciplinaridade envolvendo 

conteúdos afins e discussões gerais, permitindo uma maior aplicabilidade dos 

assuntos. Para Almeida (2013) a presença do viés interdisciplinar permite que o aluno 

analise os problemas, as situações e os acontecimentos, dentro de um contexto e em 

sua globalidade, utilizando para isso, os conhecimentos presentes nas disciplinas, cujos 

saberes são partilhados e reconhecidos, bem como pela sua experiência sociocultural. 

Na visão de Fernandes (2010), a interdisciplinaridade deve ser discutida 

tomando como base alguns princípios: forma de se produzir conhecimento, rompendo 

com a fragmentação das disciplinas; forma de romper a racionalização da vida e a 

racionalização da ciência, religando a ciência à sociedade e às várias formas de saberes 

nela presentes. 
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A interdisciplinaridade é essencial para entender a educação de jovens e 

adulto, pois proporciona um conhecimento mais amplo sobre os assuntos. Conforme 

Santos; Barbosa: Vaz (2013) a interdisciplinaridade proporciona o enfoque de três 

campos de produções disciplinares: o ensino médio (saber), o ensino profissional e o 

campo mais geral da educação. 

As práticas e projetos desenvolvidos nesta filosofia certamente seguiram 

caminhos importantes para a melhoria da Educação de Jovens e Adultos e a 

diminuição dos obstáculos por ela enfrentados. 

Em resumo, são muitas as dificuldades enfrentadas na Educação de Jovens e 

Adultos, evidenciando um desafio para a comunidade escolar e para os gestões de 

políticas públicas em atuarem no sentido de minimizar os problemas enfrentados por 

esta modalidade de ensino, criando uma educação mais ampla e envolvendo os vários 

conhecimentos do saber.  

 

Resultados e Discussão  

 Na realização das atividades didáticas com os alunos da EJA da Escola Estadual 

de Educação Básica Celestino Lopes Cavalheiro, foi abordado os temas meio ambiente, 

tecnologias e qualidade de vida a partir dos conteúdos de deriva continental e 

paleontologia envolvendo a Biologia e Geografia.  

Nas primeiras aulas de cunho discursiva, os alunos dialogaram com o educador, 

pode-se perceber que a maioria dos alunos  tinha pouco contanto com meios digitais e 

internet, com exceção dos alunos mais jovens que faziam parte do grupo em que foi 

desenvolvido o trabalho. Outro ponto que ficou claro durante a nossa conversa foi à 

baixa auto-estima destes estudantes, dos quais, em sua maioria estava estudando 

apenas para conseguir o diploma para ingressar ou retornarem ao mundo do trabalho 

com um salário maior.  

Notou-se ainda que as atividades propostas causaram certa estranheza por 

parte dos educandos, principalmente nos nossos primeiros encontros, pois os alunos 

não estavam acostumados a participar ativamente das aulas.  

Outro ponto importante observado nas aulas práticas foram que os alunos 

sempre traziam assuntos da sua vivência para o contexto escolar, abordando exemplos 
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do cotidiano e relacionando com os conteúdos meio ambiente, cidadania e qualidade 

de vida. Assim, as temáticas que despertaram o interesse dos estudantes são as 

relacionadas com as suas experiências. 

Dessa forma, a educação precisa privilegiar o conhecimento prévio e o 

cotidiano do aluno, aproveitando as diferenças e a riqueza de um ambiente 

multicultural, onde a pluralidade se encontra nas diferenças, nos desejos, nos sonhos 

de cada indivíduo. É importante perceber que o educando traz consigo conhecimentos 

que, muitas vezes, não foram obtidos durante suas práticas pedagógicas, mas no seu 

entorno social. Sob esta visão, Vygostsky (1984) afirma que é necessária uma relação 

entre cotidiano e mediação pedagógica para a formação de conceitos no 

desenvolvimento do ensino aprendizagem. 

Observou-se também que a comunidade escolar reconheceu a importância da 

tecnologia no ensino aprendizado e a melhoria de metodologias e didáticas para a 

Educação de Jovens e Adultos.  

Neste sentido, a escola mostrou-se apoiadora e incentivadora do processo de 

formação continuada de seus professores, visto que estes são agentes difusores de 

conhecimentos. Com isto, a escola organiza reuniões semanais, procurando descobrir 

e resolver problemas e deficiências no ensino. Busca também através do diálogo 

tornar o ambiente escolar um local de respeito e de afetividade para a realização de 

um trabalho de conjunto, unindo o corpo docente. 

Entretanto, esta escola apresenta algumas dificuldades na Educação de Jovens 

e Adultos, observadas em duas vertentes diferentes: uma diz respeito a presença de 

muitos estudantes menores de idade e que não valorizam a educação, atrapalhando os 

adultos que desejam aprender, pois os educando são dispersos, há uma dificuldade de 

prender a atenção dos mesmos. Outra dificuldade esta centrada na evasão escolar 

efeito da escassez de tempo para estudar fora do ambiente escolar e o cansaço, sendo 

que a grande maioria dos educandos são trabalhadores. 

       Levando em consideração a rotina de grande parte dos educandos da EJA e 

as dificuldades da escola quando a educação de jovens e adultos foi realizada uma 

reflexão sobre a situação dos alunos, dos quais foram questionados as seguintes 

prerrogativas: 
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 Como se deve ser a EJA para proporcionar um ensino de qualidade?  

 Qual a metodologia que se deve usar levando em consideração o cansaço de 

muitos dos educandos depois de um dia de trabalho?   

 Como aproximar o conhecimento dos educandos? 

 

Porém, a comunidade escolar não teve muito proposta e nem soluções para as 

perguntas. Os professores mostraram-se perdidos na forma como poderiam conduzir a 

EJA de forma a motivar os alunos e também a usar novas tecnologias com os assuntos 

escolares.  

Com isto, ficou evidente a importância em se discutir sobre a EJA e as 

diferentes ciências e condução das dificuldades e desafios diários das escolas, a fim de 

auxiliar novas ações e didáticas para melhorar esta modalidade de ensino. 

Ainda, as práticas didáticas propostas e aplicadas tentaram chamar atenção dos 

educandos e tentar minimizar o cansaço fazendo com que os mesmos permaneçam 

atentos durante a realização das atividades. 

 

Considerações Finais  

Na Educação de Jovens e Adultos é preciso que as aulas, acima de tudo, 

tenham significado para estes educandos, não apenas ofertando uma “reposição” dos 

estudos não realizados no período adequado.  

Ainda, a modalidade de Educação de Jovens e Adultos não deve ser vista 

apenas como qualificação para o mercado de trabalho, visto que a educação prepara a 

formação de cidadãos conscientes e críticos, capazes de intervir na sociedade e 

também aprender para saber lidar com as situações diárias. Sendo fundamental a 

utilização de trabalhos e projetos interdisciplinares a fim de promover uma educação 

ampla sobre os conteúdos. 

Nesta perspectiva, este trabalho envolveu conteúdos significativos, ou seja, 

conteúdos que fazem parte do dia-a-dia dos educandos da EJA, com aulas expositivas e 

dialogadas, com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação e o uso de 

imagens, tentando desenvolver uma prática educativa diferenciada, que chamasse 
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atenção dos educandos que chegam à escola, cansados da rotina e do trabalho, não 

conseguindo permanecer atentos durante todas as aulas da noite. 

O uso da lousa digital nas práticas educativas foi um dos pontos positivos, em 

relação ao cansaço dos educandos, acreditamos que o uso da lousa digital com acesso 

a internet teve grande serventia no que diz respeito à atenção dos educandos os 

mesmos se mostravam mais interessado. 

Portanto, o grande desafio da EJA consiste no envolvimento dos alunos 

cansados e de baixa auto-estima, assim como tentar fazer o uso das novas tecnologias 

como instrumentos de ensino-aprendizado garantindo a formação e qualificação do 

educando, para que tenham perspectivas de um futuro pessoal e profissional melhor. 
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A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E SUA APLICABILIDADE 
NOS CENTROS FAMILIARES DE FORMAÇÃO POR 

ALTERNÂNCIA (CEFFAS): O DESAFIO DA 
INDISSOCIABILIDADE DE EDUCAÇÃO FORMAL E 

INFORMAL 
The Pedagogy of Alternation and its aplicability in the Familiar Center of Formation 
from Alternancy (CFFA): the challenge of the indissociability of formal and informal 

education 
 

Rosana Kostecki de Lima94 
Margarida de Cássia Campos 95 

 

Eixo temático: Geografia e Ensino  

Resumo 
No referido artigo discutiremos acerca da Pedagogia da Alternância e sua contribuição para as 
escolas do campo, além de apontar aspectos sobre sua gênese. A pedagogia da Alternância 
possibilita a formação de sujeitos críticos a partir do momento que consegue integrar teoria e 
prática, demonstrando que nas escolas do campo é fundamental a construção de saberes que 
possam ser contextualizados nas comunidades. Neste sentido a Pedagogia da Alternância seria 
uma metodologia diferenciada na qual o sujeito do campo alterna seus estudos, mesclando 
educação informal e formal, sendo uma proposta que incentiva o camponês a permanecer no 
seu lugar de vivência. 
Palavras- Chave: Educação do campo, Pedagogia da Alternância, sujeito critico. 
 

Abstract 
In that article we will discuss about the Pedagogy of Alternation and its contribution to the 
schools of the field, while pointing out aspects of their genesis. Pedagogy of Alternation allows 
the formation of critical subjects from the moment that manages to integrate theory and 
practice, showing that in the schools of the field is essential to build knowledge that can be 
used in their communities, which is essential for the formation of these populations. In this 
sense the Pedagogy of Alternation would be a different methodology in which the subject field 
alternates his studies, with a proposal that encourages the farmer to remain in their place of 
living. 
Keywords: Rural education, Pedagogy of Alternation, subject critical. 
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Introdução 

A Pedagogia da Alternância é uma metodologia educacional diferenciada e não 

muito difundida na escola básica, a mesma reúne diferentes experiências formativas 

para as populações que vivem no campo, porque tais sujeitos necessitam de um 

currículo organizado e diferenciado, pois além da educação formal eles também 

diariamente desenvolvem diversas atividades de trabalho produtivo que constituem a 

renda familiar. 

No Brasil a metodologia da Alternância é aplicada em Escolas Família Agrícola 

(EFAs) e nas Casas Familiares Rurais (CFRs), estas instituições por terem os mesmos 

princípios de formação para os sujeitos do campo recebem a denominação de Centros 

Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs). 

Assim, neste presente artigo discutiremos qual é a importância das 

contribuições da Pedagogia da Alternância para os Centros Familiares de Formação por 

Alternância e para a educação do campo. Partindo da concepção de que essa 

metodologia de ensino compreende o aluno como um sujeito alternante na essência 

do seu cotidiano, e busca despertar no educando o sentimento de pertencimento e 

envolvimento com o lugar de vivencia. 

Os procedimentos metodológicos utilizados no dado artigo pautou-se no 

levantamento de um referencial bibliográfico das temáticas discutidas, leituras e 

fichamentos das obras escolhidas, redação preliminar, correção da orientadora e a 

redação final. 

 

Gênese da Pedagogia da Alternância: uma breve consideração  

A pedagogia discuti formas de como dirigir a formação de um sujeito, num 

processo que busca a priori a humanização dos educandos. Agora a Pedagogia da 

alternância pode ser definida como: 

A Pedagogia da Alternância é uma expressão polissêmica que guarda 
elementos comuns, mas que se concretiza de diferentes formas: 
conforme os sujeitos que as assumem, as regiões onde acontecem as 
experiências, as condições que permitem ou limitam e até impedem 
a sua realização e as concepções teóricas que alicerçam suas práticas. 
Com esse cuidado e de modo amplo, pode-se dizer que a Pedagogia 
da Alternância tem o trabalho produtivo como princípio de uma 
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formação humanista que articula dialeticamente ensino formal e 
trabalho produtivo (RIBEIRO, 2008, p. 30). 

 

Neste sentido a Pedagogia da Alternância seria uma forma diferenciada na qual 

o sujeito do campo alterna seus estudos, sendo uma proposta de incentivo ao 

camponês de permanência no seu lugar de vivencia. Essa metodologia foi criada em 

1935 em Lot et Garonne na França, quando um grupo de agricultores dentre eles 

quatro jovens que estavam descontentes com o sistema de educação iniciaram 

estudos com um padre de uma paróquia (membro do SCIR) alternando a educação 

formal e o trabalho produtivo em sua comunidade. Nesta proposta cogitou-se a ideia 

de construir um novo ensino voltado as necessidades do campo para profissionalizá-

los em suas atividades, com a intenção de melhorar as condições econômicas e sociais 

para as populações do campo. Assim, em 1937 as famílias de Lot et Garonne reuniram-

se em Assembléia Geral e decidiram comprar uma casa que se tornou a primeira 

Maison Familiale (Casa Familiar) a utilizar o metodologia da alternância (ARCAFAR, 

2014). 

Já na Itália no início de 1960 são criados as Escolas Famílias Agrícolas, com 

apoio do poder público municipal e da igreja o que possibilitou facilidades para a 

aceitação da proposta entre os professores da rede pública e monitores, diferente da 

França que foi algo construído a partir de uma demanda dos agricultores da região de 

Lot et Garonne como destaca Nosella (1977, p. 30) “É uma experiência que encontrou 

apoio na Igreja, mas nasceu diretamente pela ação de homens políticos, o inverso do 

que aconteceu na França”. 

No Brasil a pedagogia da Alternância primeiramente instala-se no estado do 

Espírito Santo na década de 1960, com a implantação da primeira EFA (Escola Família 

Agrícola). Essa nova proposta trás consigo alguns preceitos: ensinar a participação, 

igualdade, conscientização, fim da exploração entre as classes sociais e sobretudo a 

instalação da democracia. E tinha também o intuito de levar aos oprimidos uma 

melhoria de vida a partir de uma educação vinculada a qualificação profissional para a 

agricultura. Na década de 1960 a população rural do estado do Espírito Santo passava 

por muitas dificuldades, portanto a instalação da EFA tinha como finalidade amenizar o 

êxodo rural e encontrar outras formas de viver e permanecer no campo. Assim, as 
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Escolas Famílias Agrícolas tornam-se meios vocacionais a serviço do jovem adolescente 

do campo e ao mesmo tempo profissional no espaço rural (NOSELLA, 1977). 

 Uma escola que garanta a permanência do homem do campo e dialogue com 

os problemas deste espaço precisar ter uma estrutura pedagógica inclusiva e 

professores capacitados e bem preparados para atuar com os jovens. 

É urgente rever essa cultura e estrutura seletiva e perguntar: Que 
estrutura escolar dará conta de um projeto de educação básica do 
campo? A estrutura que tenha a mesma lógica do movimento social, 
que seja inclusiva, democrática, igualitária, que trate com respeito e 
dignidade as crianças, jovens e adultos do campo, que não aumente 
a exclusão dos que já são tão excluídos. Tarefa urgentíssima para a 
construção da educação básica do campo criar estruturas escolares 
inclusivas (ARROYO et al. 2008, p.86). 

 

Por isso é extremamente necessário uma pedagogia voltada para os jovens do 

campo, para que não aumente a exclusão dos mesmos e garanta possibilidades de 

emancipação humana e de sua manutenção neste espaço. 

A pedagogia da alternância utiliza de diversos instrumentos para uma formação 

qualificada do jovem camponês, como: o plano de estudo, caderno da realidade, 

caderno de alternância, plano de formação, acompanhamento personalizado, 

discussão no currículo dos conteúdos de vivência de cada aluno, visitas de estudo nas 

propriedades, experiências de vivencia dos jovens e avaliações; utilizando esses 

instrumentos com base nos quatro pilares da pedagogia da alternância que são: 

formação integral, desenvolvimento do meio, alternância e associação local (UNEFAB, 

2014). Como podemos visualizar na figura 1: 
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Figura 1 - Os quatro pilares da pedagogia da Alternância. 

 

Fonte: ARCAFAR, 2004. 

 

A formação integral considera todas as dimensões da vida do jovem alternante, 

tanto geral quanto profissional, e o valoriza fazendo-o desenvolver suas habilidades e 

criticidade em trabalhos em grupo, incentivando sua criatividade no processo de 

formação. Também os auxilia na construção do projeto de Vida/ Profissional junto aos 

outros colegas e a família para que o mesmo seja aplicado no lugar onde vive. 

E qual é a relação da formação integral com o desenvolvimento da região e do 

lugar? A formação integral é alcançada a partir do desenvolvimento local, com a ajuda 

das famílias tendo como foco o crescimento e desenvolvimento da agricultura familiar 

e a inserção profissional do jovem no campo. Tudo isso utilizando a Pedagogia da 

alternância integrativa, alternando momentos em ambiente comunitário e em 

ambiente escolar organizados nas sucessivas etapas, observação e pesquisa; reflexão e 

aprofundamento; experimentos e transformação, realizados através de associação 

local, por meio dos pais, profissionais da área e instituições (ARCAFAR, 2014). 
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Princípios da alternância sua aplicabilidade nas CEFFAS 

O mapa 1 apresenta a distribuição dos CEFFAs no Brasil, com a disposição das 

EFAs filiadas as regionais associadas à Unefab e as CFR - Casas Familiares Rurais ligadas 

a ARCAFAR-Sul e ARCAFAR Norte/Nordeste. Contando com um número de 47 escolas 

na ARCAFAR Norte e Nordeste, 72 na ARCAFAR-Sul e 145 na rede UNEFAB (UNEFAB, 

2014).    

 

Mapa 1 - Distribuição dos CEFFAs no Brasil. 

 

Fonte: UNEFAB, 2014. 
 

Os CEFFAs desenvolvem toda a sua proposta de ensino na chamada Pedagogia 

da Alternância, a qual oferece uma oportunidade para uma formação integral, 

técnico/científica e na orientação profissional por meio do diálogo de saberes a partir 

do contexto familiar social e educativo de forma interdisciplinar. Os princípios dos 

CEFFAs funcionam com uma autonomia local de forma interdependente, porém 

atrelados a princípios comuns como: desenvolvimento sustentável do campo, a 
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formação integral e personalizada do jovem, a participação e responsabilidade das 

famílias na gestão dos CEFFAs por meio da Associação, e da pedagogia da alternância 

como tática da formação (ARCAFAR, 2014). 

Os CEFFAs Centros Educativos Familiares de Formação em Alternância são 

constituídos por: os CFMs- Casas Familiares do Mar, CFRs- Casas Familiares Rurais, 

ECORs- Escolas Comunitárias Rurais e as EFAs- Escolas Famílias Agrícolas. Os resultados 

de atuação das CEFFAs são de extrema importância para a agricultura das famílias do 

campo, como o envolvimento da comunidade local, da família e do jovem. 

Possibilitando uma maior autonomia das famílias camponesas e as tornando mais 

fortalecidas como agentes sociais, além de incentivar a melhoria da auto estima do 

sujeito alternante, e o mais importante o resgate e a valorização da cultura camponesa 

que é essencial para o jovem camponês (ARCAFAR, 2014). 

O sistema de educação em alternância dos CEFFAs é uma educação 

contextualizada e contextualizante, que ao longo de sua gestão precisa ser estimulada 

e fortalecida e a participação das famílias dos jovens alternantes no trabalho produtivo 

do campo é essencial, realizado através da empregabilidade, pois é necessária uma 

articulação política das famílias no Movimento dos CEFFAs até mesmo para conseguir 

maior reconhecimento e apoio do Estado (UNEFAB, 2014). 

 

Pedagogia da alternância: teoria indissociável da prática 

Muitas das experiências das Casas Familiares e das Escolas Familiares Agrícolas 

procuram integrar a teoria e a prática em busca da contextualização do aprendizado 

dos jovens alternantes. Todos os CEFFAs incentivam a pratica da alternância de forma 

integrativa também chamada de alternância real, que uni o trabalho produtivo e os 

estudos para que os jovens aprendam a interagir de forma orgânica, discutindo os 

conteúdos de maneira interdisciplinar, ou seja, em um único tema é trabalhado várias 

conteúdos de diversas disciplinas ao mesmo tempo (ARCAFAR, 2014). 

Porém, cabe ressaltar que quando a teoria de formação é empregada na 

prática nas CFRs à mesma sofre diversas alterações, pois há dificuldade dos 

professores em trabalharem com a interdisciplinaridade, muitos por não terem 

formação e conhecimento das outras disciplinas, sem contar que poucos professores 
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querem trabalhar em Casas Familiares Rurais devido a localização em regiões rurais, 

portanto a maioria dos professores preferem as escolas básicas na cidade, neste 

sentido há um alto registro de rotatividade dos mesmos. Também é difícil para um 

educador ministrar aula em uma CFRs sem ter experiência em trabalhar com a 

pedagogia da alternância contextualizando a teoria e a pratica, muitos se vêem 

perdidos por ser uma metodologia diferente. 

Com a introdução das novas tecnologias no campo, modernização das praticas 

agrícolas e a diminuição dos postos de trabalho, foi necessário introduzir um novo 

perfil técnico nas escolas agrícolas, o de empreendedorismo para que o jovem tenha 

oportunidade de criar seu próprio negócio direcionado-o para a aplicação em sua 

comunidade. Porém, é um desafio para a maioria dos jovens alternantes filhos de 

pequenos agricultores, pois os mesmos encontram ao término de sua formação vários 

desafios. Como mostra a autora: 

Se a família não é proprietária da terra em que trabalha, o filho 
encontra dificuldades para colocar em prática o que aprendeu ou 
mesmo para estabelecer-se, depois de formado, como um agricultor 
familiar. No caso, não consegue subsídios junto às instituições 
financeiras que lhe permitam investir em suas propriedades, 
melhorando uma atividade já desenvolvida ou implantando uma 
atividade nova, que ofereça uma renda maior e garanta o sustento 
da família de modo a vislumbrar possibilidades de uma vida melhor 
(FANCK, 2007, p. 140). 

 

Ou seja, o acesso a terra é um dos maiores desafios encontrados pelos jovens 

formados no método da alternância, assim é necessário criar políticas públicas para 

garantir a esses jovens o acesso a terra e suporte financeiro para organizar a 

infraestrutura em suas propriedades. 

 

Contribuições da pedagogia da Alternância para as CEFFAS na educação 
do campo. 

A pedagogia da Alternância contribui de diversas formas para as CEFFAs e para 

a educação do campo, possibilitando a troca de informações entre as famílias e os 

monitores, em especial no relato das atividades elaboradas pelos jovens alternantes. A 
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busca está na eficácia da atuação transformadora do jovem alternante para um 

desenvolvimento solidário do campo. Sendo assim: 

Vemos que a Educação do Campo é o resultado da luta do 
campesinato, bem como, um dos instrumentos de sua luta. Por isso, 
cumpre seu objetivo de formação educacional relacionada com os 
movimentos sociais, a fim de formar trabalhadores/moradores do 
campo comprometidos com as causas coletivas de nossa sociedade, 
que possam ser militantes dos movimentos sociais (CALDART, 2004, 
p. 13). 

 

Por isso é necessário à atuação dos jovens alternantes comprometidos com o 

campo, que possam a partir de sua formação educacional nas CEFFAs se transformar 

em sujeitos atuantes em relação às causas sociais do campo com a finalidade de 

melhorar o lugar onde vive. 

É urgente rever essa cultura e estrutura seletiva e perguntar: Que 
estrutura escolar dará conta de um projeto de educação básica do 
campo? A estrutura que tenha a mesma lógica do movimento social, 
que seja inclusiva, democrática, igualitária, que trate com respeito e 
dignidade as crianças, jovens e adultos do campo, que não aumente 
a exclusão dos que já são tão excluídos. Tarefa urgentíssima para a 
construção da educação básica do campo: criar estruturas escolares 
inclusivas. (ARROYO et al., 2008, p.86) 

 

Por isso é extremamente necessário uma pedagogia voltada para os jovens do 

campo, para que não aumente a exclusão dos mesmos de modo que eles tenham 

condições de permanecer com dignidade neste espaço, por isso, é extremamente 

necessário uma pedagogia específica como a Alternância, fundamental para os Centros 

Familiares de Formação por Alternância que possa qualificar esses jovens do campo 

para o trabalho produtivo e para a vida. 

 

Considerações Finais 

Neste presente artigo discutimos a importância da pedagogia da Alternância 

para a educação do campo nos dias de hoje. Partindo da concepção de que essa 

metodologia de ensino abarca o aluno como sujeito alternante junto ao campo, 

contextualizando o sentimento de pertencimento e envolvimento construídos a partir 

da vivencia com a comunidade. 
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Discutimos também a presença dos CEFFAs, Escolas Famílias Agrícolas e Casas 

Familiares Rurais nos estados do Brasil e como os mesmos desenvolvem a sua 

proposta de ensino a partir da chamada Pedagogia da Alternância, a qual oferece uma 

oportunidade para uma formação integral, técnico/científica de orientação profissional 

por meio do diálogo de saberes a partir do contexto familiar social e educativo de 

forma interdisciplinar. 

Sendo assim, concluímos que os Centros Familiares de Formação por 

Alternância têm em seus princípios grande importância para inúmeras famílias de 

pequenos agricultores. Na proposta das praticas educativas o sujeito alternante pode a 

partir de suas experiências e do projeto de vida inovar e melhorar as atividades 

agrícolas e agropecuárias de sua propriedade e/ou comunidade, a fim de transformar 

suas condições de vida e de sua família, também é possível promover mudanças no 

lugar e na região onde vivem. 
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CARTOGRAFIA TÁTIL: UMA METODOLOGIA INCLUSIVA 
PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA  

Tactile map: An inclusive methodology for the teaching of Geography 
 

Amanda Rafaela Faria96 
 

Eixo Temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este respectivo artigo discute o ensino de Geografia em uma abordagem inclusiva, 
trabalhando com metodologias de ensino, materiais pedagógicos adaptados e políticas 
públicas, pois há algumas décadas atrás, o campo de discussão sobre a inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais era limitado. Tal discussão começou a ganhar força a 
partir da década de 1994 com a Declaração de Salamanca e entre outras resoluções que 
apresentaram resultados significativos na área da Educação. Desde então, muito se evoluiu, 
portanto existem vários paradigmas relacionados à inclusão historicamente construídos. A 
metodologia utilizada foi iniciada com o levantamento bibliográfico acerca do tema, após 
leituras e reflexões a fim de encontrar teorias que pudessem fundamentar essa proposta. O 
resultado obtido na pesquisa, é que gradativamente a inclusão vem acontecendo, mas muitas 
mudanças que ainda precisam acontecer para que a rede pública brasileira de ensino possa 
oferecer mais qualidade a todos os alunos. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia; Inclusão; Mapas táteis. 
 

Abstract 
This article discusses its teaching Geography in an inclusive approach, working with teaching 
methodologies, suitable teaching materials and public policies, since a few decades ago, the 
field of discussion on the inclusion of students with special educational needs was limited. This 
discussion began to gain strength from the decade of 1994 with the Salamanca Statement and 
among other resolutions that showed significant results in Education. Since then a lot has 
changed, so there are several paradigms related to the inclusion historically constructed. The 
methodology used was started with the literature on the subject, after reading and reflection 
to find theories that could support this proposal. The result obtained in the research, is that 
gradually the inclusion is happening, but many changes still need to happen for the Brazilian 
public school can offer more quality for all students. 
Keywords: Geography Teaching; Inclusion; Tactile maps 

 

Introdução 

 A discussão da educação em uma perspectiva inclusiva é recente, por isso 

algumas conquistas à cerca desse tema acontecem paulatinamente, mas mesmo assim 

há muito que se pesquisar e debater. Deste modo, o presente trabalho visa analisar 
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metodologias do ensino de Geografia através da cartografia tátil e também como se 

forma a construção do conhecimento do espaço geográfico para alunos com 

deficiência visual-DV, na qual se torna mais difícil de desenvolver e compreender as 

relações topológicas, projetivas e euclidianas.. Outro ponto de que afeta diretamente 

o ensino, é muitas vezes a má formação docente, pois ao atuar em uma sala de 

recursos multifuncionais, o professor deverá ser especializado para desenvolver 

atividades acrescidas das complementações curriculares específicas, no sentido de dar 

um apoio educacional.  

Portanto, o educador deve sempre buscar práticas pedagógicas que auxiliem 

seu trabalho e que possam agregar na formação de seus alunos para viver em 

sociedade com mais autonomia. 

 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na 
educação brasileira. 

Em algumas décadas passadas, não havia uma discussão qualitativa e tão 

efetiva sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais quanto 

hoje, mais especificamente no ensino de Geografia para deficientes visuais, assim 

muitos paradigmas foram desvendados de modo com que houvesse progresso para a 

Educação Especial. Tal discussão começou a ganhar força em âmbito internacional a 

partir da década de 1994, com a Declaração Internacional de Salamanca, entretanto, 

existem algumas resoluções a níveis internacionais e nacionais aprovadas anteriores a 

essa data que contemplam a Educação Especial. A Declaração de Salamanca reuniu 

representantes de várias entidades governamentais na Espanha para discutir 

melhorias na educação, no que se diz respeito dos direitos às diversidades das pessoas 

com deficiência, propondo então novas estruturas, organizações de ensino e também 

melhorias enquanto ao acesso as instituições escolares.   

Antes desta resolução se tem a Declaração de Cuenca (1981), Constituição de 

1988, Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), posteriormente a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional 9.394/96 entre outras não citadas, mas que 

apresentaram resultados significativos na área da Educação para que pudessem 
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acontecer adaptações nos Currículos Básicos e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para melhor atender a demanda exigida pela sociedade.  

Com o passar do tempo, muito se progrediu sobre esta questão, contudo ainda 

persistem várias falhas e falta de informações relacionadas à inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas regulares de ensino. Uma dessas 

barreiras se dá na formação profissional do professor, nas quais muitos cursos de 

licenciatura possuem lacunas para esta modalidade de ensino, a falta de formação 

continuada do educador, turmas lotadas, acúmulo de trabalho, se constituem como 

fatores que interferem diretamente na qualidade do ensino oferecido aos estudantes 

principalmente para aqueles que precisam de uma atenção especializada. 

Outro quesito que afeta não apenas no ensino de Geografia, mas no espaço 

escolar como um todo é o pré-conceito historicamente construído, pois em primeira 

instância o atendimento educacional foi separado para quem era considerado 

“anormal” e “normal”. Felizmente, aos poucos a inclusão nas escolas públicas e 

privadas vem aumentando gradativamente. 

Porém, incluir não significa integrar, visto que um aluno com necessidade 

educacional especial incluído na escola regular de ensino pode não estar totalmente 

integrado, pelo fato de não conseguir acompanhar o ritmo da sala de aula por 

consequência de metodologias diferenciadas e atividades especialmente 

individualizadas utilizadas pelo professor, que não integre ele totalmente ao resto da 

turma. Com isso, a inclusão não acontece de forma tão efetiva, mas caminha 

gradativamente, já que a educação pública de qualidade é um direito de todos os 

cidadãos brasileiros. 

Desta maneira, para Mantoan (1993), integração e inclusão – conquanto 

tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações de 

inserção diferentes e têm por detrás posicionamentos divergentes para a consecução 

de suas metas.  

 

 Deficiência Visual e o atendimento escolar especializado  

No sentido de atender e incluir alunos com necessidades educacionais especiais 

visuais é de extrema importância entender um pouco mais sobre a deficiência visual, a 
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qual pode ser classificada como baixa visão ou cegueira, sendo considerada baixa visão 

a capacidade visual inferior a 30%, e cegueira é a perda total da visão. Portanto, 

podem ser de caráter congênito em decorrência da má formação na gestação ou 

adquirido por traumas e doenças como toxoplasmose, retinopatia diabética, cataratas 

entre outras doenças que podem causar complicações no campo visual. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (ICD-10, 1999) existe um amplo 

espectro de perdas de visão, situadas ao longo de um continuum correspondendo à 

baixa visão a acuidades visuais compreendidas entre os 0.3 e os 0.05 e a cegueira a 

acuidades visuais inferiores a 0.05 ou a um campo visual inferior a 10º em torno do 

ponto de fixação. A baixa visão integra duas categorias, a baixa visão moderada 

(relativa a acuidades visuais compreendidas entre 0.3 e 0.1), e a baixa visão severa 

(relativa a acuidades visuais entre 0.1 e 0.05). 

Tendo como ponto de partida o diagnóstico do aluno, é necessário que os 

professores tracem estratégias para melhor atender e contribuir no processo de 

construção do conhecimento do educando de acordo com suas necessidades. 

  Uma das metodologias utilizadas para a inclusão de alunos deficientes visuais 

na sala de aula regular é o sistema de leitura conhecido como Braille, cujas letras do 

alfabeto convencional são indicadas por ponto em alto relevo, a qual torna possível 

realizar a leitura das palavras através do tato.  

Para alunos com algum tipo de necessidade educacional especial existem 

políticas públicas que asseguram um professor de apoio com formação especializada, 

no caso da deficiência visual, o educador deve ser especializado para dar apoio 

pedagógico em Braille, orientação e mobilidade para cegos e também especialização 

na Sala de Recursos Multifuncional – CAP.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) estabelecem a inclusão de alunos 

com algum tipo de deficiência além do apoio pedagógico nas: 

Sala de recursos multifuncional é um ambiente com equipamentos, 
materiais e recursos pedagógicos específicos à natureza das 
necessidades especiais do aluno. Existem dois tipos de salas de 
recursos multifuncionais: tipo 1 – para todas as deficiências e tipo 2 – 
específico para deficiência visual. 
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É notável que houve um salto significativo nas políticas públicas sobre a 

inclusão, portanto não é suficiente. Trabalhar com a educação inclusiva exige 

dedicação, paciência e comprometimento por parte do docente, pois mesmo que 

possam existir inúmeras adversidades, ensinar Geografia para um estudante cego 

somente através da oralidade e da descrição se torna algo abstrato e sem conexão 

com a prática social do aluno. 

 

A Geografia e a Cartografia 

A cartografia é um sistema de comunicação utilizada para emitir algum tipo de 

informação. Desta forma, a cartografia se torna um instrumento indispensável para o 

ensino de Geografia, pois se desenvolveu na Antiguidade e foi se aprimorando 

conforme as necessidades da sociedade e continuam progredindo até nos dias atuais. 

Assim como a Geografia, as elaborações de mapas foram sempre atreladas à 

conquista, dominação e ao poder de determinado território. Os primeiros registros 

encontrados eram referentes às atividades guerreiras nas quais emergiam conservar 

informações sobre caminhos percorridos e as direções, a fim de propagar esses 

conhecimentos. Desta necessidade, surgiram os primeiros esboços representando a 

superfície da Terra.   

Posto isto, o conceito de Cartografia tem sua origem intensamente relacionada 

aos anseios que sempre se manifestaram no ser humano, o desejo de se conhecer o 

mundo que habita. Em 1964, a Associação Cartográfica Internacional (ACI) 

estabeleceu: 

A Cartografia apresenta-se como um conjunto de estudos e 
operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os 
resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se 
voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de 
expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e 
ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. 
(ACI, 1964 apud MENEGUETTE, 2013). 

 

Sendo assim, conhecer e representar a Terra foram os primeiros objetivos da 

Cartografia, a qual sofreu vários desdobramentos em sua história. Apesar de surgir no 

Egito, na Assíria, na Fenícia e na China os primeiros esboços, os verdadeiros mapas 
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foram construídos pelos gregos. No entanto, o que havia se progredido ao longo do 

tempo foi interrompido na Idade Média, não só a Cartografia e a Geografia, mas 

também todas as outras ciências, de modo que discordavam da visão de mundo 

estabelecidas pela Igreja Católica.  

A partir do século XV, em pleno mercantilismo no continente europeu com as 

Grandes Navegações é que se retorna o desenvolvimento da Cartografia devido à 

necessidade de registrar e localizar rotas marítimas e terras descobertas.   

Já no século XVIII, a Cartografia se separou da Geografia para se tornar uma 

Ciência autônoma. E teve um salto em seu desenvolvimento técnico e gráfico com o 

avanço tecnológico no século XX, portanto não é algo estático, mas algo que sempre 

acompanha o desenvolvimento tecnológico e as necessidades da sociedade. 

A Geografia também se sucedeu de entraves desde sua origem na Antiguidade, 

na qual este conhecimento estava disperso e para se tornar um pensamento 

autônomo, mais tarde, precisaria de algumas condições históricas para sua 

sistematização como Ciência. Segundo Moraes (1986, pg. 35-43), 

estes pressupostos estão ligados ao avanço e domínios das relações 
capitalistas de produção: efetivo conhecimento da extensão da Terra; 
existência de um repertório de informações organizado por 
institutos; aprimoramento das técnicas cartográficas; a evolução do 
pensamento fazendo correspondência no plano filosófico e científico, 
das transformações operadas ao nível econômico e político.   

 

Tais pressupostos começaram se consolidar no século XIX com a Escola Alemã e 

Francesa. A sistematização da Geografia acontece quando a burguesia já está no 

poder, de maneira em que servirá a mesma para o desenvolvimento de seus aspectos 

econômicos e para a manutenção do poder político. A Geografia por sua vez, passa a 

se incorporar nas Universidades em uma perspectiva enciclopedista focada na 

descrição do espaço.  

 No século XX na década de 1950, a Geografia Tradicional entra em crise pelo 

fato de que os fundamentos dessa corrente de pensamento passaram por alterações 

devido à complexidade da realidade gerada pelo desenvolvimento do capitalismo. 

 Mais tarde a Geografia Crítica deu novas interpretações aos conceitos e ao 

objeto de estudo da Geografia, carregada de questões econômicas, sociais, e políticas 
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para a compreensão do espaço. Contudo, nessa perspectiva crítica houve um 

distanciamento do Ensino de Geografia com a Cartografia. 

 A Cartografia tem caráter indispensável para coleta crescente de informações 

acerca dos diferentes territórios que compõem o espaço que o homem habita. Esses 

dados podem ser técnicos, sociais, demográficos, econômicos e de vários outros 

aspectos, a fim de se ter um diagnóstico permanente de suas necessidades, tal 

resultado é obtido por meio de cartas, plantas e mapas.  

O espaço configura o meio de vivência, como discorre Santos (2006) 

Quando geógrafos escrevem que a sociedade opera no espaço 

geográfico por meio dos sistemas de comunicação e transportes, eles 

estão certos, mas a relação, que se deve buscar, entre o espaço e o 

fenômeno técnico, é abrangente de todas as manifestações das 

técnicas da própria ação (SANTOS, 2006, p.21). 

 

Desta maneira, a cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino de 

Geografia, fazendo-se necessário saber codificar e decodificar as informações que um 

mapa quer representar, em razão de que possibilite ter representações dos diferentes 

recortes de escala e do espaço. 

 De acordo com Castrogiovani (1998, p. 39), “O fundamental no ensino de 

Geografia é que o aluno/cidadão aprenda a fazer uma leitura crítica da representação 

cartográfica, isto é, decodifica-lá, transpondo suas informações para o uso de seu 

cotidiano. Deve ter claro que ela antes de tudo é uma representação política”. 

 

Cartografia Tátil: Um instrumento pedagógico para o ensino de 
Geografia. 

Nessa perspectiva inclusiva fica o questionamento de como se torna possível 

ensinar Geografia, sendo que objeto de estudo da Geografia é a ação do homem no 

espaço, tronando-se necessário então, saber reconhecer o espaço e o tempo em que 

vivemos. À vista disso, com base em Santos (1978, p. 122), [...] o espaço deve ser 

considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida 

[...]. Assim, [...] o espaço deve ser considerado como um conjunto de funções e formas 

que se apresentam por processos do passado e do presente [...] 
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 Para compreender e ilustrar o espaço geográfico para um aluno com deficiência 

visual, é necessário que o professor tenha criatividade e disponibilidade para criar 

alguns instrumentos didáticos com materiais de baixo custo, como papéis de 

diferentes texturas, legendas dos mapas em Braille, cores vibrantes e chamativas para 

estimular os alunos com baixa visão. Dado que, as pessoas com deficiência visual 

necessitam ser aguçadas a despertarem outras habilidades que possibilitem o 

desenvolvimento de sua comunicação e sua relação com seu meio, é importante 

oferecer experiências para compensar as dificuldades que esses têm em interpretar o 

espaço que está inserido.   

Segundo Rosa & Selau  

Independentemente do caráter pedagógico adotado pelo 
alfabetizador de crianças cegas, é importante compreender que elas 
necessitam passar por um período preparatório, que compreende 
explorar o contato com material concreto para aguçar o tato, período 
esse em que as habilidades e capacidades sensórias, motoras e 
cognitivas devem ser trabalhadas para facilitar o processo de 
alfabetização. O máximo de contato com matérias com diversas 
formas e texturas, com o objetivo de desenvolver seu sentido tátil, é 
necessário para o aprendizado do Braille, o sistema fundamental 
para alfabetizá-lo (p. 9, 2011) 

 

Desta forma, é imprescindível que o educador utilize uma linguagem 

cartográfica que possibilite ao aluno desenvolver noções espaciais através de mapas 

táteis em alto relevo e de texturas diferentes para auxiliar no processo de 

aprendizagem. Porém, a Cartografia Tátil que não é confeccionada pelo professor é 

pouco difundida e acessível no Brasil, porque ainda é uma ferramenta cara e 

sofisticada para a rede pública de ensino.  

O surgimento da Cartografia Tátil teve início com as questões para sanar a 

ausência total de materiais para alunos com deficiências no campo visual. Os 

estudantes então ficavam apenas com a descrição oral dos conteúdos da Geografia, 

portanto, hoje no campo de discussão das questões educacionais voltadas para uma 

educação inclusiva, é importante que o docente tenha uma boa formação para 

trabalhar com esse aluno.  

As aulas dialogadas podem não ser suficientemente claras para a compreensão 

de um aluno DV, logo descrever alguns conteúdos exigidos pelos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais pode se tornar algo frustrante para o professor e para o aluno, 

tornando-se algo abstrato e sem conexão com a realidade, sendo que um dos 

objetivos da Cartografia é ilustrar as relações do espaço geográfico. 

Cabe dizer então que, para um aluno com necessidades especiais visuais 

construir o seu conhecimento sobre o espaço, enfatizando a partir daquilo que está 

mais próximo, que lhe seja familiar, como a disposição dos objetos de sua casa, da sala 

de aula, seu bairro, para chegar à complexidade de uma escala maior com, por 

exemplo, sua cidade, seu estado, seu país e por fim uma visão global. Deste modo, tal 

capacidade de desenvolver uma linguagem cartográfica e uma representação 

simbólica se dá através do espaço representativo para um indivíduo. 

A construção da noção de espaço de uma pessoa acontece por meio das 

relações topológicas, projetivas e euclidianas. A relação topológica é o início do 

desenvolvimento da criança a partir daquilo que é de seu alcanço como, por exemplo, 

a vizinhança.  Já a projetiva permite a coordenação dos objetos entre si, a qual é 

possível tirar de si o referencial. E por fim, na relação euclidiana a criança passa a 

considerar os deslocamentos, as relações dos objetos coordenados entre si num 

sistema de coordenadas, onde se contam as distâncias a partir de sua origem. Mas 

essas relações para um deficiente visual pode se tornar algo abstrato quando não 

desenvolvidas. 

O mapa tátil para a Geografia Escolar se torna um instrumento que possibilita 

ao aluno deficiente visual ampliar o conhecimento sobre o universo, funcionando 

como um dispositivo que auxiliará este a imaginar o espaço geográfico. Existem 

também outros materiais didáticos que podem ser construídos pela própria 

comunidade escolar, como exemplo se tema a confecção de maquetes adaptados 

feitos pelo próprio professor e pelos alunos com a utilização de uma linguagem de fácil 

entendimento, a qual se viabiliza como um recurso sonoro significativo para alunos 

com deficiência visual. 

O ensino de Geografia através da Cartografia ainda sofre resquícios de um 

ensino tradicionalista. Muitos educadores buscam apenas nos livros didáticos e 

apostilas de Geografia como prática pedagógica de ensino, utilizando vários gêneros 

textuais com figuras, gráficos, mapas e tabelas que são imagens visuais complexas, 
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sem pensar em algum outro recurso para atender alunos com deficiência visual.  Para 

alunos videntes todas as informações estão acessíveis através da visão, para o aluno 

cego ou com visão subnormal, a compreensão dessas imagens pode ser facilitada se 

forem descritas pelo professor, mesmo não sendo o mais correto a se fazer, é a 

realidade em grande escala da rede pública de ensino brasileiro no século XXI. 

 

Considerações finais 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho, foi iniciada com o 

levantamento bibliográfico acerca do tema, após leituras e reflexões a fim de 

encontrar teorias que pudessem fundamentar essa proposta. Logo, pode-se deduzir 

que, a educação inclusiva visa propagar o conhecimento científico de um modo a 

desenvolver a autonomia e a independência de um indivíduo com deficiência visual 

dentro e fora da escola.  

Desta forma, as cartilhas do MEC indicam que “o movimento mundial pela 

educação inclusiva” é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada 

em defesa do direito de todos os alunos de estar em juntos, aprendendo e 

participando, sem nenhum tipo de discriminação (BRASIL, 2008).  

O resultado encontrado posterior a este estudo é de que a educação inclusiva 

vem aumentando gradativamente nas redes de ensino público e privado a nível 

nacional. Como foi visto integrar e incluir não são sinônimos, tornando-se 

imprescindível que o educador tenha vontade, dedicação e paciência para atender as 

especificidades do aluno, além de uma boa formação acadêmica, voltando a estudar e 

a pesquisar para refletir sobre suas práticas, buscando metodologias inovadoras de 

ensino para esse fim. 

A Cartografia nesta perspectiva inclusiva se torna um instrumento que auxilia o 

processo de ensino-aprendizagem da Geografia Escolar. Sendo assim, é necessário que 

se pense na vertente de valorizar as experiências vividas pelos educandos, na qual faça 

sentido à aprendizagem para que haja conexões com a prática social e também 

construir o conhecimento geográfico no qual o aluno está inserido. 
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A CARTOGRAFIA TEMÁTICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
ELEMENTO FORTALECEDOR NO PROCESSO ENSINO 

APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE UMA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA NAS 
SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ODETE 

BARBOSA MARVÃO/IGARAPÉ-AÇU-PA. 
Thematic cartographie and inclusive education: an strenghetning element in the 

teaching-learning process in the perspectiv of a continuing formation of Geography 
teacher in the Elementary School Odete Barbosa Marvão/Igarapé-Açu-PA 

 

Ananda Pauliane Monteiro Nascimento97 
Adrielle dos Santos Nascimento98 

 

Eixo temático: Geografia e Ensino 

Resumo 
Este trabalho apresentado é requisito parcial avaliativo da disciplina Estágio Docente em 
Geografia I, do curso de Licenciatura Plena em Geografia, pela Universidade do Estado do Pará, 
UEPA. Tem como objetivo a produção de um projeto de intervenção na perspectiva de uma 
proposta de formação continuada para os professores de geografia da escola de Ensino 
Fundamental Odete Barbosa Marvão do município de Igarapé-açu no estado do Pará. A 
metodologia utilizada neste trabalho, foi qualitativa e quantitativa, inicialmente com uma 
coleta de dados na instituição e em sites, pesquisas através de estudo científico e de análise de 
campo. Consideramos que a partir da aplicação do projeto de intervenção os desafios do 
educador não está somente no processo de ensino-aprendizagem, mas também nas condições 
de trabalho que o educador é submetido, além da importância alto avaliativa profissional, 
fazendo com que se entenda a necessidade de uma formação continuada para um melhor 
desenvolvimento em sala tendo em vista a proposta da educação inclusiva fazer parte de um 
direito do educando. 
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Formação continuada, ensino de Geografia.  
 
Abstract 
This work presented is evaluation partial requirement of the course Lecturer in Geography 
Stage I of course Full Degree in Geography from the University of the State of Pará, UEPA. Aims 
to produce a design intervention in perspective of a proposed continuing education for 
teachers of geography in elementary school were the Odette Barbosa Marvão the municipality 
of Igarapé-açu in the state of Pará. The methodology used in this study was qualitative and 
quantitative, initially with data collection in the institution and on websites, research through 
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scientific study and analysis of field. We believe that through the application of the 
intervention project challenges the educator is not only in the teaching-learning process, but 
also in working conditions that the educator is submitted, in addition to professional 
evaluative high importance, making them understand the necessity for continuous training for 
better development in a room with a view of inclusive education proposed to be part of a law 
student. 
Key words: Inclusive Education, Continuing Education, Geography teaching. 

 

Introdução 

A Educação especial (EE) é uma modalidade de ensino com os mesmos 

objetivos das outras de desenvolvimento do educando e da cidadania, no entanto os 

alunos as quais são destinados às práticas são alunos com necessidades educacionais 

especializada. Um ramo na educação que vem crescendo consideravelmente que 

engloba a interdisciplinaridade de todas as matérias, e, nas Universidades não é 

diferente, em que os cursos podem sempre fazer relação com esta modalidade, no 

entanto o número de pesquisas sobre este assunto é pouco explorado. 

A interdisciplinaridade aqui proposta é salutar e evidenciada na Política 

Nacional na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

O estudo da Educação especial é um ramo desafiador, pois envolve um 

trabalho minucioso ligado à ação pedagógica, elaboração de material, individualização 

no atendimento (este podendo ser em uma perspectiva inclusiva) inovação e entre 

outros.  

O objetivo da cartografia temática é representar, utilizando-se símbolos 

qualitativos e/ou quantitativos, fenômenos localizáveis de qualquer natureza sobre 

uma base de referência, geralmente um mapa topográfico, em quaisquer escala, em 

que sobre um fundo geográfico básico, são representados os fenômenos geográficos, 

geológicos, demográficos, econômicos, agrícolas etc., visando ao estudo, à análise e a 

pesquisa dos temas, no seu aspecto espacial, desta forma, torna-se difícil realizar uma 

classificação de todos os mapas temáticos possíveis, entretanto a seguir apresentamos 

três tipos divididos segundo o tipo de figura cartográfica, segundo a escala e segundo o 

conteúdo: 

Fortalecer a administração escolar com plano de ação e o Projeto Político 

Pedagógico é de fundamentação importância como fruto de construção e 



 

 
464 

responsabilidade de todos da comunidade escolar. Assim sendo, cria-se possibilidade 

para desenvolver um trabalho pedagógico voltado para a disciplina de geografia 

efetivado na realidade onde a escola está inserida. 

Entende-se, todavia que a participação da gestão escolar não deve ser 

confinada apenas em eleição ou alguns projetos bem desenvolvidos, mas vai além do 

obscuro das dificuldades é uma participação e construção coletiva do todo, 

sintetizando nas práticas sociais e educativas buscando a construção de cidadãos que 

despertem a consciência para pensar, agir e fazer acontecer com compromisso e 

responsabilidade. 

Não diferente, a Cartografia também pouco utilizada é o ramo da Geografia 

destinada à representação gráfica da superfície terrestre, podendo representar 

inúmeras situações e pode ser utilizada em diversas formas. Na cartografia, as 

representações de área podem ser acompanhadas de diversas informações, como 

símbolos, cores, entre outros elementos que representam cada objeto. A cartografia é 

essencial para o ensino da Geografia e outros se tornaram muito importante na 

educação contemporânea, tanto para as pessoas atenderem às necessidades do seu 

cotidiano quanto para estudarem o ambiente em que vivem. 

A inovação na pesquisa cientifica refere-se também a interdisciplinaridade que 

vem tomando foco na atualidade, mesclar uma informação a outra (uma disciplina a 

outra) criando e descobrindo novos significados que proporcione melhor 

desenvolvimento cientifico-técnico.  

Nesse sentido Kuenzer (2006), afirma que: 

A educação, como direito fundamental concernente à cidadania, é 
responsabilidade do Estado, que deve assegurar oferta pública com 
qualidade. Embora se reconheçam os limites do Estado na sociedade 
capitalista, e o papel neles exercido pela sociedade civil através da 
participação dos diferentes sujeitos sociais interessados na formação 
para e no trabalho, é competência do Estado à articulação do 
processo de discussão e formulação das políticas públicas de 
educação para os que vivem do trabalho, na perspectiva de sua 
emancipação, integrada a um projeto de fortalecimento nacional. (p. 
314). 

 

Assim, este reconhecendo a importância da interdisciplinaridade proposta aqui 

a ser realizada entre o ensino de geografia, e especificamente da cartografia tátil e a 
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Educação Especial voltada para a educação inclusiva, no alicerce da educação como 

direito fundamental e garantido legalmente pelo governo federal.  

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com necessidades especiais 

no Brasil é a resposta para uma situação que perpetuava a segregação dessas pessoas 

e cerceava o seu pleno desenvolvimento. Até o início do século 21, o sistema 

educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola regular e a escola 

especial - ou o aluno frequentava uma, ou a outra. Na última década, nosso sistema 

escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado: a 

regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece 

apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem (FERNANDES, 2011). 

Educação inclusiva significa educar todas as crianças em um mesmo contexto 

escolar. A opção por este tipo de Educação não significa negar as dificuldades dos 

estudantes. 

Com o intuito de desenvolver um artigo aonde venha responder a problemática 

desse projeto é necessário ter conhecimento de obras selecionadas com autores que 

retratem conteúdo sobre a cartografia temática no âmbito educacional. Para isso, 

existe aqui algumas sugestões como Paulo Freire, Joly, entre outros. 

Segundo Fernand Joly, a cartografia pode ser considerada uma linguagem visual 

universal pois, utiliza-se de uma gama de símbolos compreensíveis em qualquer canto 

da Terra, no entanto como linguagem exclusivamente visual, está sujeita às leis 

fisiológicas da percepção das imagens. Conhecer as propriedades dessa linguagem 

para melhor utilizá-la é o objeto da semiologia gráfica. 

Todavia só é possível a definição da temática em questão após a pesquisa 

científica e de campo em escola municipal no município. 

 

Caracterização da unidade escolar 

A municipal de Ensino Fundamental Odete Barbosa Marvão, localizada na 

Avenida Marechal Deodoro no município de Igarapé-açu no estado do Pará, está 

autorizada para o funcionamento legal pelo conselho estadual de educação desde 

2007, através da resolução n°: 23/2007 – C.E.E para o atendimento da educação 

básica, na etapa do ensino fundamental nas modalidades de Ensino Regular, Educação 
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Inclusiva, Educação de Jovens e Adultos nos turnos de matutino, vespertino e noturno 

com cerca de 511 alunos matriculados com uma faixa de 6 a 50 anos. 

A escola possui um ambiente físico sucateado pelo governo, as quais não 

proporcionam qualidade para seus alunos. O que influencia diretamente no processo 

ensino- aprendizagem e no desenvolvimento das aulas dos professores, além de não 

poderem diferenciar muito, por não terem freqüentemente uma formação 

continuada, quanto materiais didáticos que não estão disponíveis, ou não funcionam 

por completo. Ao acompanhar o anexo I, pode-se observar como o espaço físico é 

dividido, a formação do corpo docente, administrativo e do alunado, neste também se 

pode verificar a quantidade dos profissionais, quantidade e tempo de trabalho, além 

de outras atribuições que contribuem diretamente para o bom andamento da 

instituição.  

É desafiador o trabalho na escola por apresentar características claras 

encontradas em todo o estado de sucateamento e esquecimento do governo, 

principalmente no quesito de formação de professores, por este modo nos detemos 

ao trabalho deste ligada a Educação Especial, sendo de extrema importância para 

escola por ser desenvolvida atividades voltadas também para esta modalidade de 

ensino.  

A imagem abaixo mostra o desempenho no IDEB da escola estudada, e mostra 

que o desempenho escola vem diminuindo com o passar dos anos, e revela a carência 

em investimentos nesta, e em muitas outras a qual necessitam de até mais atenção. A 

escola recebe alguns programas que ajudam no desenvolvimento das atividades com o 

programa Mais Educação e o Programa saúde na escola, todas desenvolvidas e 

financiadas pelo município, e observamos a carência no desenvolvimento de outras 

atividades.  
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Imagem 1 – Desempenho no IDEB da Escola Municipal Odete Barbosa Marvão 

 
Fonte: MEC 

 

Logo, o trabalho árduo da equipe pedagógica na elaboração de um Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que proporcione uma melhor colocação neste e passe e ter 

um melhor desenvolvimento escolar, não somente em representação numérica, mas 

também em ensino das crianças e adultos, os colocando a frente da cidadania, 

desenvolvimento o conhecimento critico a cerca dos problemas da sociedade.  

O esforço dos professores e do setor administrativo da escola não é o suficiente 

para elevar o IDEB da instituição, então o governo como mantedor da escola tanto 

estadual e municipal é conivente e não prioriza a educação, deixando de investir nesse 

setor de extrema importância para as famílias e para o Brasil.  

 Justamente por essa falta de investimentos tanto na categoria de professores e 

administrativo, como no ambiente físico das escolas, visamos colaborar no quesito de 

formação de professores, contribuindo para o ensino de geografia em uma perspectiva 

inclusiva na escola.   

 

Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é a criação de um projeto de intervenção como 

requisito parcial da disciplina Estágio Docente em Geografia da Universidade do Estado 

do Pará, tendo como foco a proposta de uma formação continuada dos professores de 

geografia que atuam no ensino regular e na Educação Especial, na Escola Odete 

Barbosa Marvão. 
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Objetivos específicos 

* Uma manhã interativa entre os professores de sala comum e EE no intuito de 

debater temas como: “A importância da educação inclusiva” e “Cartografia tátil: Uma 

proposta didática de ensino de geografia”.  

*Propor a elaboração de uma cartilha que auxilie a Educação Inclusiva da cartografia 

temática no plano de ensino; 

* Propiciar ao docente novas metodologias que poderão ser aplicadas no processo de 

ensino aprendizagem dos alunos; 

* Fazer um levantamento sobre os serviços existentes para atender às expectativas 

profissionais desses educandos, bem como aqueles que se mostram necessários, mas 

que ainda não estão disponíveis. 

* Socializar os conhecimentos adquiridos junto aos profissionais que trabalham na 

área de Geografia. 

 

Materiais e métodos 

O desenvolvimento do presente estudo terá ênfase na análise qualitativa, visto 

que esta possibilita efetuar um levantamento nas problemáticas existentes na 

instituição de ensino da rede Municipal na área da geografia; Pesquisas através de 

estudo científico e de pesquisa de campo com questionários para todos os 

profissionais e estudantes no âmbito educacional, levando a uma reflexão sobre as 

informações e dados coletados da realidade, procurando assegurar a flexibilidade nas 

diferentes etapas propostas e, principalmente, confrontando a prática docente com os 

pressupostos teóricos que fundamentarão os estudos a serem realizados. 

Identificamos algumas dificuldades na escola estudada, dentre elas inúmeras 

questões quanto à estrutura física, por falta de materiais e a própria qualidade 

predial, mas também identificamos uma ausência de conselho escolar, a omissão 

direto do estado sob a educação daqueles jovens e crianças, no entanto neste mesmo 

viés vimos à necessidade intervir com o projeto na formação e diálogo dos 

professores, sendo este considerado fundamental para o bom desempenho do 

profissional e atuação direta nas salas.  
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Nesse sentido, o trabalho se delimitou em uma perspectiva de formação 

continuada para professores de geografia e professores que trabalham na EE 

(Educação Especial), na justificativa de que estes são poucos atingidos durantes as 

aulas, por necessitar de uma atenção maior.  

Nosso foco será trabalhar um conteúdo da geografia pouco utilizado nas 

escolas como um todo a cartografia, esta de extrema importância e relevância no 

aprendizado dos educandos, no ensino de representações gráficas.  

Desta forma, as atividades serão voltadas para os professores de ensino regular 

e a EE com a proposta de educação inclusiva, focando conteúdo da cartografia tátil, 

assim elaborando uma cartilha que conterá temas básicos e introdutórios da 

geografia. A proposta da formação continuada é também a de apresentar um material 

elaborado (Cartilha) que visa o ensino para as habilidades a desenvolver nos três 

ciclos, estes são: 2° ciclo (4° e 5° ano) 3° ciclo (6° e 7° ano) 4° ciclo (8° e 9° ano).  

A aplicação deste trabalho será dois dias, contendo a seguinte programação, 

sendo somente no turno da manhã, mas podendo contar professores do turno da 

tarde e contra turno: 

 

Quadro 1 – Programação da realização das atividades propostas 

Dias aplicados Atividades desenvolvidas 

1° Dia: 23.09.2014 Apresentação da proposta do projeto, a importância 

da educação inclusiva e o ensino da cartografia. 

2° Dia: 24.09. 2014 Apresentação e aplicação da Cartilha 

Fonte: as autores, 2015 

 

A atividade do primeiro dia terá como objetivo a interação entre os professores 

de sala comum e AEE, na qual foi relatado pelos próprios professores serem 

praticamente inexistentes e que são fundamentais para a inclusão do público que a 

escola recebe que são alunos com necessidades educacionais especiais e comuns. 

Assim, elaboramos dois temas que são centrais no debate: “Trabalhando a Cartografia 

de forma lúdica” e “A importância da Educação Inclusiva”. Tendo em vista a 

necessidade de atualização dos temas para facilitar no dia-a-dia na sala de aula.  
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No segundo dia, tem como objetivo a apresentação de uma cartilha (em 

anexo), elaborada pelas autoras com o objetivo de apresentar uma proposta de ensino 

da Geografia nas séries do fundamental menor e maior que terá uma proposta de 

dinâmica e a apresentação para cada série de forma que irá ampliar os horizontes dos 

professores e alternativas além do livro didático.  

 

Considerações 

A estratégia de ação do projeto de intervenção aplicada na escola municipal de 

Igarapé-açu, Odete Barbosa Marvão teve resultados extremamente importantes para 

tanto como uma contribuição cientifica, quanto no estudo aplicado a cartografia e 

Educação Especial propondo essa interdisciplinaridade entre ambos. 

No segundo dia de aplicação do projeto, como mostra nossa estratégia de ação 

detalhadamente, foi elaborada uma cartilha anteriormente e que neste segundo 

momento estaria voltada para a aplicação deste com os professores da escola, com o 

objetivo de mostrar a eles outras formas de ensino de Geografia e da ciência 

cartográfica de forma lúdica.  

O conteúdo escolar tem passado por profundas transformações com o objetivo 

de suprir o avanço cientifico e corresponder às necessidades especifica da escola, no 

entanto, os conteúdos ainda estão em uma perspectiva, geralmente apenas abordadas 

no livro didático de forma mecânica, sem que o educador passe os conteúdos de 

forma reflexiva e relacione com o dia-a-dia do aluno, como foi o observado na escola 

estudada. 

Segundo Callai (1999, p.13), “As formas tradicionais de ensino estão se 

esgotando em si mesmas. Os alunos estão muitos distanciados daquilo que a escola 

faz. O prazer de poder aprender, de fato, foi a muito sendo substituído pela obrigação, 

pelo dever de ir à escola”. 

Com a aplicação da cartilha e a demonstração de algumas atividades 

apresentadas no material, consideramos que teve uma aceitação significativa por 

parte tanto da escola quanto dos professores, que relataram um déficit não só nas 

questões estruturais que também são um problema, mas também quanto a formação 

de professores.  
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Nosso propósito de oficina foi bem sucedido, ao dividir em dois dias a aplicação 

do projeto objetivamos atingir o déficit quanto a formação de professores.  

O segundo dia de oficina foi bem prático e direto com resultados claros. Ao 

mostrar uma outra proposta de aplicação de ensino de Geografia na educação básica, 

em uma perspectiva inclusiva, já que a partir das necessidades da escola, e como esta 

é cenário de atendimento dessas crianças, pensamos em englobar o entorno e as 

possibilidades que cercam a escola, assim partiu-se da criação do material didático 

doado aos professores e escola. Esse material, segundo os relatos dos professores veio 

a somar com a escola, e mostrar outras facetas e práticas de ensino, alguns relatos 

abordam o tempo e o estado como maiores inimigos. 

As dificuldades enquanto educador são vastas, e alguns dos relatos foram: 

Infraestrutura, ausência do estado, falta de uma conselho escolar, de um setor 

administrativo completo, falta de formação continuada, acervo bibliográfico, e entre 

outros, no entanto, o que vem se tornando um problema bem maior tem sido a 

ausência do estado que é o principal fator veiculado ao sucateamento da educação 

pública, ao mesmo tempo em que ele apresenta uma proposta no Plano Nacional de 

Educação renovador e voltado para uma educação crítica, este mesmo não oferece os 

subsídios para essa nova proposta de educação, o que alguns autores teorizam sendo 

a mão direita e esquerda do estado. 
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A vantagem de utilizar espaços geográficos como indicadores de condições de vida 
está em tomar a complexidade da organização sem seu todo, em vez de fragmentá-lo 

em diferentes variáveis [...]. (BARATA, 2007). [...] neste contexto a geografia se 
mostra fortalecida, pois permite a interface entre os saberes fragmentados envolto 
no espaço social, econômico e cultural desencadeando a vida ou morte moral e por 

que não mental da humanidade [...] 
 

Naibi Souza Jayme 
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POLITÍCAS PÚBLICAS EM SAÚDE NA FRONTEIRA 
BRASIL/PARAGUAI 

Public policies for health in the border Brazil / Paraguay 
 

Cesar Luis Bauermann99 
Mauro José Ferreira Cury100 

 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Esse trabalho tem como finalidade analisar a problemática da saúde na fronteira Brasil / 
Paraguai e identificar as assimetrias no acesso e na garantia à saúde na fronteira entre esses 
dois países. Com base nesse contexto foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre estudos 
de mobilidade fronteiriça, utilização dos serviços de saúde em regiões de fronteira, assim 
como suas respectivas políticas públicas. A fronteira Brasil e Paraguai possui uma estrutura 
complexa, e com múltiplos limites. Porém, as desigualdades e condição de subordinação de 
algumas políticas, estratégias nacionais e projetos regionais dificultam ações integradas. Ao 
atribuir para o Estado a responsabilidade sobre as garantias em atender a todos, 
independentemente de sua nacionalidade, também é de seu encargo coordenar e viabilizar os 
serviços de saúde que ambos os países propõe-se. Acredita-se que a movimentação de 
usuários nos serviços de saúde repercute diretamente na vida de sua população, pois há uma 
sobrecarga nas redes de atendimento, dificultando o acesso, a prestação e a qualidade do 
atendimento solicitado. 
Palavras-chave: Mobilidade; Políticas Públicas; Fronteira. 
 

Abstract 
This work aims to analyze the health problems in the Brazil / Paraguay and identify disparities 
in access to health and ensuring the border between these two countries. Within this context 
were conducted literature searches on border mobility studies, use of health services in border 
regions, as well as their respective public policies. The Brazil-Paraguay border has a complex 
structure, with multiple limits. However, inequality and subordination condition of some 
policies, national strategies and regional projects hinder integrated actions. By assigning to the 
State the responsibility on guarantees to meet everyone, regardless of nationality, is also his 
task to coordinate and facilitate the health services that both countries proposes up. It is 
believed that the movement of users in health services has a direct impact on the lives of its 
people, as there is an overload in service networks, making it difficult to access, provision and 
quality of service requested. 
Key words: Mobility; Public Policy; Border. 
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Introdução  

O objetivo desse trabalho é analisar as políticas públicas em saúde na faixa de 

fronteira entre Brasil e Paraguai, com o intuito de esclarecer problemáticas que 

abrangem cotidiano da população fronteiriça, principalmente no que se refere ao 

direito e ao acesso à saúde.  

As políticas públicas em matéria de saúde nas fronteiras envolvem várias 

questões, dentre as quais se destaca a dificuldade de contabilização de uma população 

flutuante que se utiliza de recursos financeiros e materiais. Esse fluxo migratório inclui 

a busca por serviços de saúde do outro lado da fronteira. “O fluxo constante das 

pessoas exige que o planejamento da gestão em saúde leve em conta as 

peculiaridades dessas localidades” (MACHADO; STEIN; BASTOS, 2010, p. 01).  

O foco da integração fronteiriça em saúde não pode ficar fundamentado 

apenas em barreira sanitárias e ações pontuais para o combate de epidemias. A efetiva 

integração em saúde pressupõe políticas articuladas internacionalmente para o 

desenvolvimento social e para a superação das assimetrias legislativas. O direito à 

saúde tem esbarrado em impedimentos formais e legais e tem sido dificultada por 

ações contra integracionistas que não se adequaram aos novos tempos e reproduzem 

a concepção de fronteira como limite (BUTIERRES, 2011). 

Quanto à população estrangeira que busca assistência, observa-se a 

permanente incerteza ao tipo de atendimento a ser recebido em caso de necessidade. 

No lado brasileiro, inexistem padrões uniformes de atenção ao estrangeiro, 

favorecendo decisões pessoais dos gestores e dos profissionais de saúde, dificultando 

o planejamento de ações integradas entre os sistemas de saúde dos municípios 

brasileiros e de outros países. 

A fronteira Brasil/ Paraguai assume um contexto de especial interesse. De um 

lado um país grande, populoso e com dinamismo econômico. Do outro lado da 

fronteira um país relativamente pequeno pouco populoso e com modesto 

desenvolvimento econômico. Essa discrepância que leva a fronteira entre esses dois 

países uma das mais dinâmicas do mundo. 
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O procedimento metodológico consistirá na análise da relação entre esses 

estatutos legais e os diferentes contextos da realidade da integração fronteiriça entre 

Brasil e Paraguai, buscando identificar as dificuldades existentes para o acesso à saúde. 

 Para tanto, será realizada uma revisão teórica fundamentalmente na legislação 

e ao direito à saúde. A revisão bibliográfica estará presente durante toda a pesquisa, 

pois servirá como fundamento para a compreensão do tema. A proposta inicial do 

trabalho é uma abordagem sobre a saúde na faixa de fronteira, buscando ressaltar as 

especificidades encontradas, e suas características principais. Em seguida, ocorrerá a 

discussão quanto as políticas publicas existentes tanto no Brasil quanto no Paraguai, a 

fim de identificar possíveis conflitos existentes e sua legislação, que origina uma série 

de dificuldades na integração entre esses dois países. 

Ressalta-se de antemão a dificuldade de obter dados sobre o sistema de saúde 

do lado paraguaio, além do fato que o Paraguai está em pleno processo de 

reformulação de seu sistema de saúde.  Assim, cabe à pesquisa analisar as condições e 

o direito à saúde da população das zonas de fronteira e revelar o papel social de 

cooperação transfronteiriço. 

 

A temática da saúde na faixa de fronteira  

   Os municípios de fronteiras do Brasil têm apresentado inúmeras dificuldades 

em prover a sua população uma atenção integral de serviços de saúde. As mesmas 

dificuldades têm sido observadas nos países fronteiriços com o Brasil, gerando uma 

movimentação das populações ali residentes em fluxos, ora num sentido ora em outro, 

na busca de melhor oferta de ações e serviços de saúde. Essa mobilidade tem gerado 

grandes dificuldades para os gestores de saúde dos municípios brasileiros, bem como 

para as autoridades dos países vizinhos, além de previsíveis problemas diplomáticos e 

de saúde pública (GADELHA; COSTA, 2007). 

Os problemas ligados à oferta de serviços e o atendimento de saúde 
das populações de municípios de fronteira dizem respeito à 
sobrecarga dos serviços locais de saúde pela importação de pacientes 
dos países lindeiros, fato que ocorre principalmente onde há 
desequilíbrios (assimetrias) entre os sistemas sanitários dos países 
lindeiros (PEITER, 2006, p.55). 
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Ao analisar a problemática da saúde na faixa de fronteira brasileira, torna-se 

necessário compreender seu conceito. A zona de fronteira difere-se da faixa de 

fronteira de um país.  

A zona de fronteira caracteriza um espaço de interação com paisagem 

específica e espaço social transitivo composto por diferenças oriundas da presença do 

limite internacional e por fluxos e interações. Espaço de interação é uma paisagem 

específica composta por fluxos e interações transfronteiriças, produto de processos e 

interações econômicas, culturais e políticas (MACHADO, 2005). 

A faixa de fronteira está associada aos limites territoriais e legais na região 

fronteiriça, é uma região localizada no limite com um ou mais países que expressa à 

demarcação territorial do poder do Estado.  

A faixa de fronteira é um polígono a partir da linha limítrofe do território 

brasileiro, em uma largura de 150 km ao longo de 15.719 km de fronteira terrestre. 

Nessa área, onde estão situados 588 municípios de 11 unidades da Federação 

correspondente a 27% do território brasileiro. O Brasil faz limite com nove países da 

América do Sul e com a Guiana Francesa que é um departamento ultramarino francês 

(BRASIL, 2005). 

Segundo Silva (2011, p.42) a faixa de fronteira: 

[...] sempre foi tratada pelo Estado como área de segurança, o que 
desfavoreceu por muito tempo a formalização de planos de 
integração para essas zonas ou faixas. Historicamente, a atuação 
governamental nessa área é permeada pela presença de forças 
militares, pela colonização, nacional ou por estrangeiros e por 
atividades relativas a concessões públicas, entre outras (SILVA, 2011, 
p.42). 

 

Segundo Peiter (2006), nas ultimas décadas, as fronteiras, quando situadas em 

áreas de contato ou de comunicação com os países Lindeiros, nota-se a ocorrência 

mais elevada de populações flutuantes com alta mobilidade (caminhoneiros, militares, 

turistas, comerciantes etc.), e o desenvolvimento de atividades ilegais como 

contrabando, o tráfico de drogas, a exploração da prostituição etc.  

Estas áreas são mais vulneráveis à transmissão de doenças dadas a intensidade 

e multiplicidade de interações que aí se efetuam. Nestas áreas de grande interação à 
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maior taxa de contato social e a interseção de inúmeras redes sociais distintas (que em 

outros lugares dificilmente ocorreria), potencializam a difusão de doenças 

transmissíveis (PEITER, 2006). 

No âmbito da geografia, a fronteira é tema de investigação desde o início de 

sua ciência, e nessa trajetória, suas interpretações partiram de diferentes parâmetros 

de pesquisa, resultando em diferentes compreensões: 

[...] tem cabido principalmente a geógrafos e juristas a tarefa de 
“construção” das fronteiras. Os primeiros procurando reconhecer no 
terreno as diferenciações mais significativas tanto em termos de 
espaço “físico” quanto “humano”; os segundos esforçando-se por 
eliminar qualquer ambiguidade em termos de competências político-
administrativas e legais exercidas em cada território. Em 
compensação, economistas e cientistas políticos têm-se apresentado 
como os principais “demolidores” de fronteiras, quer na defesa de 
uma circulação cada vez maior e mais rápida de homens, capitais e 
mercadorias, por um espaço mundial sem barreiras alfandegárias, 
quer na busca de sistemas de governo ideais e igualmente válidos 
para toda a Humanidade (MARTIN, 1998, p. 12). 

 

Conforme Faria e Bortolozzi (2009), os conceitos geográficos contribuem para o 

entendimento dos processos de saúde-doença na era da globalização, pois apresentam 

a manifestação social e o estudo do espaço sobre as práticas de gestão da saúde 

pública, devido às epidemias e fluxos em que as doenças se disseminam. 

A demarcação das fronteiras se confronta com outras dialéticas, que assinalam 

diferentes formas de vivenciá-las. Para a população que reside na fronteira, em certas 

ocasiões, as relações sociais podem ser compreendidas como algo homogêneo, um 

“nós”, numa percepção de um grupo definido não por fronteiras políticas, mais sim 

por relações culturais, por exemplo, derrubando as fronteiras políticas e criando uma 

nova concepção. 

[...] a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso que faz 
dela uma realidade singular. A primeira vista é o lugar do encontro 
dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios 
de um lado e os ditos civilizados de outro; como os grandes 
proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, do 
outro. Mais o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente a 
um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 
Não só do desencontro e o conflito decorrentes das diferentes 
concepções de vida e visões de mundo de cada um desses grupos 
humanos. (MARTINS, 2009, P. 133). 
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Silva (2011) destaca que as diferentes vivências das populações de cada país 

fronteiriço podem ser visivelmente observadas, e mesmo que se possam identificar 

características comuns, como as de ordem física, por exemplo, quase sempre, senão 

sempre, são regulamentadas pelo Estado. 

 É o Estado que regulariza as linhas divisórias, a fim de garantir a afirmação da 

cidadania nacional, promovendo obrigações tributárias, civis, militares, de prestação 

de serviços públicos, onde resulta, ao final, na decisão política entre facilitar ou 

dificultar as relações entre os povos fronteiriços, repercutindo de forma positiva ou 

negativa na vida das populações residentes na região fronteiriça (SILVA, 2011). 

Como as áreas de fronteiras apresentam diversas peculiaridades, os estudos 

propostos por Augustini e Nogueira (2010), demonstram que, as questões relacionadas 

à gestão e ao financiamento das ações desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) devem abranger políticas descentralizadas e novas maneiras de organização dos 

sistemas de serviços locais de saúde, pois nas áreas de fronteira as demandas nos 

serviços de saúde devem abordar estratégias de cooperação e acordos 

interfronteiriços.  

Santos (2003) verificou que, o planejamento territorial desdobra-se no controle 

de doenças, através de ações de saúde pública, considerando as diferentes realidades 

territoriais. Portanto, ao caracterizar a saúde pública, devemos observar a dinâmica 

social em que está inserida. É relevante considerar os desdobramentos sociais que 

afetam a sociedade.  "Processos relacionados à globalização e fragmentação, redes e 

fluxos, concentração populacional em áreas urbanas, entre outros, mudaram as 

formas de adoecer e morrer" (SANTOS, 2003, p.39). 

Mesmo com os sistemas de informações cada vez mais completos e 

interligados, são poucos os dados primários que possibilitem conhecer e analisar as 

condições e demandas por serviços do SUS por estrangeiros na fronteira. Pouco se 

conhece ainda das estratégias locais de resposta às pressões especificam por atenção 

nas regiões de fronteira (GIOVANELLA, 2007). 

Embora a busca por serviços de saúde por populações de outros países seja 

realidade nos serviços de saúde de municípios de fronteira, não existem estudos 
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suficientes para dar a dimensão dessa demanda espontânea que exerce pressão 

crescente, à medida que os sistemas municipais de saúde se organizam. 

 

Políticas públicas em saúde na fronteira Brasil/Paraguai  

Ao analisar a formação das políticas públicas tanto no Brasil quanto em todo o 

MERCOSUL, observa-se que até a segunda metade do século XIX a política de saúde, 

assim como outras políticas sociais, não estava inserida na pauta de demandas a serem 

atendidas via intervenção estatal. 

 Dentro desse contexto a saúde passou a ser reconhecida como direito humano 

e a ser objeto da Organização Mundial da Saúde (OMS), que no preâmbulo de sua 

Constituição 1946 assim a conceituou: “Saúde é o completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doença e outros agravos” (SANTOS; BENETTI, 2011). 

Ao se discutir o direito à saúde na região de fronteira, é necessário identificar 

alguns pontos quanto às políticas nacionais de saúde de Brasil e Paraguai, as quais 

interferem diretamente no atendimento da população. 

As necessidades diárias o fluxo econômico são os principais norteadores deste 

processo. No caso de trabalho é perceptível entre o Brasil e o Paraguai um forte 

envolvimento nas relações.  

No caso do Município de Foz do Iguaçu, por exemplo, que faz divisa com Ciudad 

Del Leste (PY) e Puerto Iguazú (ARG) notam-se que melhor infraestrutura urbana de 

Foz do Iguaçu é escolhida pelos lojistas bem sucedidos de Ciudad del Leste para 

morarem e ter o estudos de seus filhos, embora as atividades comerciais estejam no 

lado paraguaio. Com a Argentina e o Brasil isto não acontece devido à rigidez das leis 

trabalhistas que só permitem empregar cidadãos argentinos em seu território (CURY, 

2013). 

No âmbito das diretrizes programáticas e densidade institucional, verifica-se 

que os sistemas de saúde dos dois países estudados são extremamente heterogêneos 

quanto à forma de organização, gestão e financiamento. As diferenças e discrepâncias 

das políticas públicas voltadas para área da saúde desses países apresentam-se como a 

principal questão a ser repensada na perspectiva de uma real melhora do sistema e 

saúde (NOGUEIRA, 2006).  
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A ausência de um elemento jurídico político e constitucional que demarca a 

soberania dos países na região de fronteira, é um dos fatores que pode explicar o não 

avanço de algumas ações que efetivamente favoreçam a integração. No Brasil, existe 

toda uma legislação que regula a faixa de fronteira, enquanto no lado paraguaio não 

há um marco regulador. 

No Paraguai, as políticas públicas voltadas para saúde são garantidas pela 

Constituição Nacional de 1992 que estabelece ao Estado o dever de proteger e 

promover a saúde como direito fundamental da pessoa e da comunidade. 

(Constitución de la República de Paraguay, 1992). 

O sistema coordenado pelo Ministério de Saúde Pública e Bem Estar Social do 

Paraguai prevê o fortalecimento institucional nas funções de direção, organização, 

provisão e garantias de acesso. É reconhecido ainda o papel da sociedade na produção 

social da saúde e o do Conselho Nacional de Saúde no controle de qualidade dos 

serviços prestados (NOGUEIRA; DAL PRÁ, 2006). 

No Paraguai, a atenção da saúde é responsabilidade de três subsetores: o 

público, o paraestatal e o privado. O subsetor público é composto pelo Ministério de 

Saúde Pública e Bem estar Social, a Sanidade Militar, a Sanidade Policial, a Sanidade 

Municipal, a Corporação de Obras Sanitárias e o Hospital de Clínicas da Universidade 

Nacional de Assunção (ASTORGA, 2004). 

Entre os anos de 2005-2008 realizou-se a formulação da nova Política Nacional 

de Saúde no Paraguai, que estabeleceu estratégias para o seu desenvolvimento: 1) 

Ordenamento do marco jurídico – normativo e de gestão; 2) Fortalecimento da Gestão 

do Ministério de Saúde; 3) Desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde do 

Paraguai; 4) Descentralização da Saúde; 5) Desenvolvimento das Funções Essenciais da 

Saúde Pública (FIO CRUZ, 2012). 

Houve uma reestruturação do Ministério de Saúde Pública e Bem estar Social, 

intensificando-se a criação do Sistema Nacional de Saúde; garantia do fortalecimento 

institucional nas funções de direção, organização, provisão e garantias; produção 

social da saúde com esforço positivo da sociedade e participação consensual da 

sociedade civil (NOGUEIRA; DAL PRÁ, 2006). 
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Uma das principais mudanças ocorreu entre 2005 e 2008, foi a utilização de 

50% dos royalties vindo de recursos hidráulicos para gastos na saúde dentro do 

Paraguai. 

 

O plano de Governo, implantado em 2005-2008, propôs para o setor 
saúde uma ruptura com o sistema vigente durante 60 anos no 
Paraguai, criando um Sistema Nacional de Saúde Solidário, desde 
uma concepção filosófica que reivindicava a universalidade, a 
integralidade e a equidade com forte participação social (FIOCRUZ, 
2012, p. 17). 

 

A Política Nacional de Saúde no período 2005–2008 teve como pilares: a) 

reforma da saúde; b) promoção da saúde; c) proteção social em saúde com 

financiamento solidário; d) saúde ambiental e saneamento básico; e) desenvolvimento 

dos recursos humanos e da educação permanente. As maiores dificuldades neste 

período foram dar cumprimento às políticas e planos propostos e às frequentes 

mudanças na gestão do sistema de saúde. Nos serviços de saúde, os problemas 

estavam mais associados à gestão e à carência de recursos e insumos (FIO CRUZ, 

2012). 

 

Tabela 1 – Marcos na história do sistema de saúde do Paraguai. 

Ano Fatos 

1936 Criação do Ministério de Saúde Pública e Bem-estar Social 

1943 Criação do Instituto de Previdência Social (IPS) 

1950 Modificação do decreto de criação do IPS para ampliar os serviços 

1980 Código Sanitário (atualização não foi ainda aprovada) 

1992 Constituição Nacional da República do Paraguai (art. 68 e 69) 

1994 Criação do Instituto Nacional de Saúde 

1996 Criação do Instituto Nacional de Saúde (SNS) Lei 1.032 

1998 Regulamentação da descentralização sanitária 

1998 Regulamentação da superintendência de saúde 
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1999 Reestruturação do Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social 

2000-

2005 

Marco jurídico que regula  administração, a distribuição, o percentual e o 

tipo de gasto de royalties e compensações pó uso de recursos hidráulicos 

que destina 50% desses recursos para gastos com a saúde nos municípios; 

2008-

2009 

Conselho Nacional de Saúde entrega recursos para a administração e 

distribuição aos Conselhos Locais de Saúde de todo o país, com a resolução 

de gratuidade universal dos serviços de saúde. 

Fonte: FIO CRUZ, 2012. Organizado por: BAUERMANN, 2015. 

 

No caso brasileiro o direito à saúde tem garantia exercida pelo Estado 

Nacional em bases legais pela Constituição Federal de 1988: “Art. 6º - São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, s.p).  

O setor de saúde é financiado pelo governo federal, estadual e municipal. O 

SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, é gerido pelos municípios a partir de 

recursos próprios e do repasse de recursos das outras esferas de governo. O repasse é feito a 

partir do número de habitantes de cada município e de acordo com os dados oficiais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Isso proporcionou uma importante mudança no padrão historicamente 

consolidado das organizações dos serviços de saúde no país, sendo um sistema 

público, universal, com base na concepção de saúde como direito de cidadania. Entre 

os seus princípios e diretrizes estão à descentralização e a regionalização, com direção 

única em cada esfera de governo; a integralidade da atenção e a garantia da 

participação da comunidade na definição, no acompanhamento e na execução das 

políticas de saúde (ESCOREL, 2007). 

Segundo Augustini e Nogueira (2010, p. 224) a Constituição Federal de 1988: 

[...] instituiu um novo reordenamento para o setor saúde, ao propor 
um desenho particular a aspectos ético-políticos e técnicos 
operativos fundamentais. Universalizou o direito à saúde, acenando 
para o pleno acesso aos serviços, sem quaisquer critérios de exclusão 
ou discriminação. De forma positiva, definiu espaços para a gestão 
democrática dos serviços de saúde, com a possibilidade legal da 
participação popular, instituindo constitucionalmente o controle 
social, realizados por diferentes sujeitos sociais. 
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A Constituição estabelece critérios de inserção dos usuários ao sistema de 

saúde, dificultando e inibindo a utilização desses recursos por usuários estrangeiros, 

onde a cidadania e a nacionalidade um fator primordial de para assistencialismo do 

individuo: “Nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a certo e 

determinado estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão 

pessoal deste Estado” (MORAES, 2002, p. 213).  

Moraes (2002) argumenta que o critério de caracterização da cidadania social e 

o direito à saúde são constituídos pela atribuição de nacionalidade, onde 

tradicionalmente é atributo dos nacionais de um país, consequência de laços 

consanguíneos entre os membros de uma mesma nação, sendo excluídos desta 

condição os estrangeiros e migrantes. 

Ainda, segundo o autor, na Constituição Federal de 1988, para se atribuir 

nacionalidade primária a uma pessoa, são utilizados dois critérios básicos, ambos 

partindo de um mesmo parâmetro: o do nascimento do indivíduo. O de origem 

Sanguínea o ius sanguinis, onde por esse critério será nacional todo o descendente de 

nacionais, independentemente do local do nascimento. E o ius soli, que abrange a 

origem territorial do Estado, independentemente da nacionalidade de sua 

ascendência. Cabe ressaltar que a Constituição Federal não adotou o critério de ius 

sanguinis como critério único, sempre levando em consideração outro quesito para a 

definição da nacionalidade. 

A concepção jurídica de cidadania pautada apenas pelo critério ius solis, limita 

e restringe o direito á saúde da população na região de fronteira, que associado à falta 

de políticas de integração com êxito, com respeito à diversidade cultural e preservação 

das identidades nacionais (SILVA; NOGUEIRA, 2011). 

Ao mesmo tempo em que algumas politicas públicas restringem o acesso dos 

estrangeiros ao sistema de saúde no lado brasileiro, outras abrem algumas brechas 

quanto aos critérios de inserção. Como é o caso do Estatuto do Estrangeiro onde o 

acesso do fronteiriço, ou seja, do estrangeiro domiciliado em localidade contígua ao 

território nacional, é facilitado pela sua condição de fronteiriço, previsto na Lei nº. 

6.815/80 (BRASIL, 1980). 
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 Essa lei prevê em seu artigo nº. 21, que a pessoa natural de país limítrofe 

domiciliado em cidade contígua ao território nacional pode entrar nos municípios 

fronteiriços ao seu país apresentando somente documento de identidade. Portanto, a 

população fronteiriça tem seu acesso facilitado pela sua condição: 

Se há previsão legal para que o fronteiriço possa exercer atividade 
remunerada, se os seus filhos podem frequentar estabelecimento de 
ensino no Brasil, essa mesma lei poderia ter previsto o acesso aos 
serviços de saúde pelos mesmos motivos que levaram o legislador a 
incluir no texto legal estas prerrogativas ao fronteiriço. Como pode 
ser observado, o legislador se preocupou com o estrangeiro 
enquanto trabalhador, possível fonte de renda e exploração de mão 
de obra, mas não com a manutenção de sua saúde (BRANCO; 
TORRONTEGUY, 2013, p.935). 

 

Sobre a questão do direito à saúde sob o âmbito do MERCOSUL, principalmente 

da circulação em busca de serviços de saúde pública no Brasil, Dal Prá et all (2007) 

afirmam que: 

O trânsito interfronteiriço tem evidenciado questões a respeito da 
garantia dos direitos, em especial à saúde, e ao exercício da 
cidadania da população fronteiriça, devido à ausência da titularidade 
formal do direito à saúde garantida pela Constituição Federal 
Brasileira. A não titularidade apresenta implicações importantes para 
o SUS na medida em que, por si só, não barra a demanda de 
fronteiriços por assistência à saúde e pressiona os gestores dos 
municípios a atenderem estas demandas em saúde sem condições 
técnicas e recursos financeiros (DAL PRÁ, et al 2007, p.164). 

 

Branco e Torronteguy (2013) consideram que no Brasil não existe um marco 

regulatório único para tratar do direito do estrangeiro ao sistema de saúde, nem 

normas e regras aplicáveis a todas as cidades de fronteira, mesmo havendo previsão 

dessa demanda. Alguns municípios atendem essa demanda dependendo do nível de 

complexidade, outros simplesmente se recusam a esse atendimento. A decisão acaba 

sendo do gestor local, dependendo da pressão que ele sofre, e do seu conceito de 

solidariedade, pois não há jurisprudência quanto ao direito do estrangeiro fronteiriço 

ao SUS, bem como aporte de recurso estadual ou federal para que o município 

fronteiriço atenda essa demanda. 

O planejamento e o financiamento de serviços de saúde municipais 
são baseados na população residente. Assim, o atendimento aos não 
residentes cria um desequilíbrio entre a demanda e a oferta de 
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serviços de saúde. Essa demanda adicional sobrecarrega os serviços 
de saúde e afeta a qualidade da atenção prestada (CAZOLLA, et al, 
2011, p.185). 

 

Reconhecer esse direito nada mais é do que dar legitimidade ao que já 

acontece nas fronteiras. E como consequência desse reconhecimento, deverá ser 

identificado às nações que atualmente são intercambiadas e a elas conferir 

legitimidade jurídica. 

Uma vez reconhecendo o fluxo hoje existente, será possível mensurar o volume 

de atendimento, que até então não foi identificado, podendo servir de subsídios para 

as questões diplomáticas e para novos acordos que poderá conter compensações 

financeiras ou trocas de serviços. 

Nota-se que nos países fronteiriços ao Brasil, não possuem alternativas e 

qualificações necessárias para atender sua população, incentivando assim o cidadão da 

fronteira a buscar alternativas quanto ao acesso à saúde. 

Gadelha (2007) destaca que esses repasses de recursos federais para 

Municípios e Estados não contemplam a utilização dos serviços por essa população 

flutuante, o sistema público local, na fronteira perde qualidade, prejudicando a 

população já carente de infraestrutura básica. Fica evidente que a demanda excessiva 

pela população não abarcada pela estatística provoque uma sobrecarga no sistema de 

saúde dificultando o planejamento da gestão da saúde pelas três esferas estatais. 

A falta de aplicação de políticas públicas que realmente mudem o cenário atual 

da saúde na zona de fronteira, aliado ao grande fluxo de estrangeiros que buscam no 

lado brasileiro uma melhor oferta de ações e serviços de saúde, vem criando 

insatisfação tanto aos gestores públicos, que se deparam diariamente as inúmeras 

dificuldades para administrar suas secretarias, como também aos profissionais da 

saúde, que encontram uma estrutura defasada e que não permite atender a demanda 

de usuários que a procuram. 

 

Considerações Finais  

O debate sobre a situação da saúde nas fronteiras acontece há muito tempo, 

porém, seja pela falta de ordenação das iniciativas públicas ou pela formulação de 
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estratégias de caráter apenas pontual, a situação permaneceu praticamente 

inalterada. Ao estudá-las, há que se ter em mente as especificidades que compõem 

essa temática, além das relações estabelecidas ente os indivíduos que delas fazem 

parte. 

As políticas públicas existentes relacionadas à fronteira tem a missão de 

garantir o atendimento à saúde para a população fronteiriça migrante, devendo 

auxiliar os gestores municipais de saúde na elaboração de estratégias, melhorando os 

sistemas de saúde locais, porém não é o que acontece. Ao mesmo tempo em que 

alguns programas garantem o atendimento, legislações dificultam a inserção do 

usuário, como a obrigatoriedade do cartão SUS, por exemplo. 

A impossibilidade de estender o estudo ao território paraguaio constituiu uma 

limitação importante durante o trabalho, visto a dificuldade de se buscar dados 

atualizados das condições de atendimento. Os resultados encontrados não podem ser 

extrapolados para todos os municípios fronteiriços, porém são válidos para municípios 

com características semelhantes aos estudados. 

Verificou-se durante o trabalho, que os sistemas de saúde dos dois países 

estudados são extremamente heterogêneos quanto à forma de organização, gestão e 

financiamento. Essas diferenças voltadas para área da saúde desses países 

apresentam-se como a principal questão a ser repensada na perspectiva de uma real 

melhora do sistema e saúde. 

O fluxo de estrangeiros que buscam melhor oferta de ações e serviços de saúde 

vem criando insatisfação aos gestores públicos, que se deparam diariamente com 

dificuldades para administrar suas secretarias. É visível a insatisfação quanto o 

atendimento a população fronteiriça, pela falta de incentivo financeiro para melhoria 

da qualidade do atendimento, e as constantes cobranças em relação à qualidade de 

atendimento. 
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GEOGRAFIA MÉDICA E AGRONEGÓCIO: EVOLUÇÃO 
ESPAÇO TEMPORAL DA HANSENÍASE, DENGUE E DO 

CÂNCER DO ESTÔMAGO, NO ESTADO DE MATO GROSSO 
A PARTIR DA DÉCADA DE 1980. 

Medical geography and agribusiness: space time evolution of leprosy, dengue fever and 
stomach cancer, in Mato Grosso from 1980’s decade 

 

Moisés Silva Pereira101 
 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Este artigo busca compreender a distribuição espacial e evolução no número de casos de 
hanseníase, dengue e do câncer de estômago no território mato-grossense a partir da década 
de 1970/80, bem como uma possível relação do aumento na incidência dessas patologias com 
o processo de reordenamento territorial do Estado. Como método norteador, utilizamos o 
materialismo histórico dialético e uma abordagem quali-quantitativa. Fundamentalmente, 
apoiamos-nos nas pesquisas de Wanderlei Pignatti a cerca dos cânceres, Emerson Soares 
sobre a hanseníase dentro do território mato-grossense e Rafael Catão para o dengue em nível 
de Brasil. Os dados acerca das doenças foram coletados no site DATASUS para o intervalo de 
1984/2014, com o programa Office Excel foram feitos gráficos acerca da incidência das 
patologias. Os resultados parcialmente alcançados sugerem uma possível correlação entre o 
processo de reordenamento territorial mato-grossense à exposição da população a condições 
de risco, que possibilitam a manifestação de alguns tipos de patologias como a hanseníase, o 
dengue e o câncer de estômago. Concluímos com a convicção que mesmo de forma indireta 
pode-se afirmar a existência de uma ligação entre o principal modelo que fundamenta o 
crescimento econômico mato-grossense com o aumento significativo de algumas patologias. 
Palavras-chave: Políticas Territoriais, Fronteira Agrícola, Doenças. 
 

Abstract 
This article seeks to understand the spatial distribution and evolution in the number of cases 
of leprosy, dengue fever and stomach cancer in Mato Grosso territory from the decade of 
1970-80, as well as a possible relationship of the increased incidence of these diseases with 
the process of state-territorial reorganization. As a guiding method, we use the dialectical 
historical materialism and a qualitative and quantitative approach. Fundamentally support us 
in research Wanderlei Pignatti about cancers, Emerson Soares about the disease within the 
territory of Mato Grosso and Rafael Cato for dengue at the level of Brazil. The data about the 
disease were collected DATASUS site for the range of 1984/2014, with Office Excel charts were 
made about the incidence of diseases. The results partially achieved suggest a possible 
correlation between the process of Mato Grosso territorial reordering public exposure to risk 
conditions, which allow the manifestation of some types of diseases such as leprosy, dengue 
fever and stomach cancer. We conclude with the conviction that even in an indirect way it can 
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be said that there is a link between the main model underlying the Mato Grosso economic 
growth with the significant increase in some diseases. 
Key words: Territorial Policies, Agricultural Frontier, Diseases. 

 

Introdução 

Este artigo teve o intuito de buscar compreender a distribuição espacial e a 

evolução do número de casos de hanseníase, do dengue e dos cânceres do estômago 

no território mato-grossense, bem como apontar uma possível relação do crescimento 

na incidência dessas patologias com o processo de reordenamento territorial do 

Estado engendrado pela urbanização ligada à ascensão do chamado agronegócio a 

partir da década de 1970/80. Para tanto, amparados pelo materialismo histórico 

dialético, adotamos uma análise geohistórica sobre a conjuntura do país, utilizamos 

também uma abordagem quali-quantitativa a partir dos dados existentes sobre a 

hanseníase o dengue, bem como os relativos aos cânceres de estômago por exposição 

direta a agrotóxicos, que foi utilizado como uma espécie de controle por nós, e que irá 

reforçar a argumentação constante na hipótese geral do artigo.  

A nossa área de estudo, com informações colhidas no site do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir do senso do ano de 2010, consiste 

no Estado de Mato Grosso, que tem como capital a cidade de Cuiabá, com uma 

população estimada em 3.224.357 habitantes, numa área de 903.366,192 km², com 

uma densidade demográfica de 3,36 hab/km² e que conta com 141 municípios. 

Os dados referentes ao número de internações da hanseníase, do dengue e do 

câncer de estômago, foram coletados no site do governo DATASUS, posteriormente 

com o programa Office excel foram gerados três gráficos evidenciando o aumento na 

incidência das três patologias por nós estudada. 

Como arcabouço teórico, nos apoiamos fundamentalmente nas pesquisas de 

Emerson Soares sobre a Hanseníase em Cuiabá e Várzea Grande – MT e Rafael Catão 

sobre o dengue no Brasil. 

 Mesmo sabendo das inúmeras variáveis existentes para o acometimento de 

uma patologia cancerígena, a menção ao câncer numa pesquisa de Geografia Médica 

que trata preponderantemente de doenças epidemiológicas advém do fato de que o 

interesse nesta problemática surgiu a partir das pesquisas de Wanderlei Antônio 
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Pignatti sobre o câncer em Mato Grosso, em especial as que tratam da contaminação 

do leite materno por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde-MT, que nos 

serviu de literatura de referência para cotejar a relação entre a atividade agropecuária 

e a disseminação de doenças cancerígenas. 

Procuramos dividir o artigo da seguinte maneira: caracterização do problema 

onde está posto a hipótese geral do estudo acerca do processo de reordenamento 

territorial mato-grossense a partir da década de 1970/80 e seu desdobramento e a 

importância da geografia médica como um ramo importante da ciência geográfica. 

Revisão bibliográfica onde foram citadas e comentadas as principais obras 

sobre a temática que foi desenvolvida.  

Resultados e discussão prévia, nesse item abordamos o que os dados nos 

mostraram e cruzamos os resultados com o que a literatura já nos indicava sobre a 

problemática por nós levantada, consequentemente a partir das analises realizadas já 

sugerimos uma conclusão parcial indicando a evidência a hipótese primaria para o 

artigo. 

 

Caracterização do problema 

A partir das décadas de 1970 e 1980, o Brasil passou por um processo de 

“interiorização” impulsionado por políticas territoriais (Costa, 1988) que, tendo o 

Centro-Oeste como alvo, direcionou para a região diversas correntes migratórias, 

atraídas pela disponibilidade de terras e financiamento para a implantação de projetos 

de colonização cuja elaboração emanava de uma decisão política governamental que 

havia definido como base de seu planejamento a complementaridade entre as 

iniciativas privada e oficial,(Volochko, 2013).  

De maneira mais ampla, essa colonização politicamente orientada é uma das 

faces do fenômeno comumente denominado de alargamento da fronteira agrícola 

(Martins, 1997). Ainda sobre esse fenômeno econômico, Santos (2005), diz que ele se 

caracteriza temporalmente e espacialmente dentro do território mato-grossense a 

partir da década de 1970. Segundo o mesmo autor, o cerrado mato-grossense começa 

a receber do governo federal a partir dessa década, um pacote de investimentos para 

a implantação e consolidação do modelo de produção agrícola comercial e empresarial 
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que perdura até os dias de hoje e tendo sido esse mesmo pacote o que possibilitou a 

estruturação do atual modelo econômico, calcado fundamentalmente na agricultura. 

Consequentemente, a utilização dos agrotóxicos nas lavouras, como forma de garantir 

uma produtividade cada vez maior, se tornou uma atividade recorrente dada à 

natureza geomorfológica do solo, impondo assim ao território do Cerrado uma nova 

lógica de produção do espaço. 

Tal fenômeno econômico e social pode ser entendido como parte de uma 

política territorial integracionista do regime militar legitimada a partir de um discurso 

geopolítico que visava a colonização e ocupação efetiva dos espaços considerados 

vazios, como visto em (Nogueira, 2014). Essa afirmação fica mais evidente quando 

contrastamos com o que diz Abreu (2001) sobre os programas de integração, que 

revela que esta prática se materializava em políticas de ações locais e regionais 

programadas pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), 

que comungavam com o ideário de propostas de ações de interesses privados 

nacionais e internacionais vinculados ao capital monopolista. 

Em outras palavras, como apontaram Cardoso e Müller (1977), pode-se dizer 

que houve uma intencionalidade na ocupação desses espaços considerados vazios. 

Tanto do ponto de vista geopolítico militar, quanto do ponto de vista dos interesses de 

grupos sociais representantes do capital nacional e internacional, uma vez que foram 

criados órgãos governamentais específicos para assegurar a implementação de tais 

projetos, como a própria SUDECO e a Superintendência de Desenvolvimento do 

Amazônia (SUDAM), com seus variados polos de atuação, e a flexibilidade concedida 

para alguns grupos econômicos. 

A nova racionalidade econômica vinculada às políticas territoriais, por sua vez, 

possibilitou um novo arranjo sócio-espacial, configurando um novo reordenamento no 

processo de produção do espaço urbano e rural. No caso, neste artigo buscamos 

avaliar em que medida o processo de urbanização surgido da nova configuração 

territorial de Mato Grosso, colocou uma parcela da população que apresentava 

condições de vulnerabilidade econômica em situação de risco social, isto é, deixou 

uma parte da população com uma maior propensão para contrair algumas doenças 
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epidemiológicas, como o dengue e a hanseníase, e a manifestar alguns tipos de 

cânceres, ainda que de maneira indireta.  

Portanto, para a análise e compreensão da problemática maior em nosso artigo 

que é a incidência de algumas doenças, recorremos à geografia da saúde, que é um 

ramo da ciência geográfica que se preocupa com a evolução espaço-temporal das 

doenças nas populações. Por essa sua característica, as pesquisas em geografia da 

saúde podem produzir instrumentos e parâmetros concretos para possíveis 

intervenções no âmbito social por intermédio do poder público. Ela é, segundo Iñguez 

(1998), uma antiga perspectiva e uma nova especialização que se ocupa da aplicação 

conjunta do conhecimento geográfico e dos métodos e técnicas na investigação em 

saúde no intuito da prevenção de doenças. 

Porém, vale dizer que a ideia de integrar de forma multidisciplinar a geografia, 

a medicina, a biologia, a ecologia e a sociedade é bem mais antiga, remontando os 

tempos da Grécia antiga, ainda que de forma incipiente, pois não havia ocorrido ainda 

a sistematização das ciências. Essa concepção integracionista entre o ser humano e 

tudo aquilo que o circunda aparece nos primórdios da ciência geográfica com 

Hipócrates, para quem a physis representava todo esse conjunto holístico pensado por 

meio da composição dos elementos (terra, ar, água e fogo), e pelas qualidades de 

quente, frio, seco, e úmido. Portanto, segundo Vieites (2007), para se compreender a 

influência do meio sobre as populações, é de suma importância o estudo integrado 

entre o clima e o meio ambiente. 

Essa mesma preocupação multidisciplinar também é constatada em Sorre 

(1984), pois para ele a interdisciplinaridade auxilia o avanço da ciência, sobretudo das 

ciências sociais, considerando as disciplinas igualmente interdependentes e 

complementares entre si. 

Diante tudo o que já foi mencionado, a questão por nós levantada é que a 

mudança de visão acerca do território mato-grossense vai impor uma nova lógica 

econômica ao estado. Está por sua vez, possibilitará um novo arranjo sócio-espacial, 

conformando um novo reordenamento no processo de produção do espaço urbano e 

rural, o que fomentará o surgimento de algumas doenças e o aumento na incidência 

de algumas patologias em especial a hanseníase, o dengue e o câncer de estômago. 
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Por considerarmos a saúde pública de extrema importância para que haja uma 

qualidade de vida razoável ou ao menos mais digna para todos, e por ser uma área 

estratégica para o planejamento e organização territorial, foi que começamos a 

dedicar-nos a leituras específicas sobre geografia médica, acabando por nos convencer 

de que poderíamos através dessa vertente geográfica contribuir com a discussão 

acerca da necessidade de se compreender como foi e vem sendo realizada a atividade 

econômica em nosso estado e como essa pode interferir diretamente no aumento de 

algumas doenças sobre determinados grupos sociais. Segundo Lacaz (1972), o estudo 

do enfermo é inseparável do seu ambiente, ou seja, defendemos a ideia de que não se 

adoece só, isoladamente. O aumento de muitas patologias, sobretudo, o aumento na 

incidência nos casos de cânceres do estômago, esôfago e do pâncreas especificamente 

estão ligados à maneira como o estado mato-grossense foi redesenhado 

espacialmente a partir da década de 70. 

 

Revisão bibliográfica 

Conforme já visto, a partir da década de 1970/80 a ocupação do Mato Grosso 

foi impulsionada por diversos Planos e Programas Governamentais voltados para a 

produção agropecuária e colonização agrária, trazendo para a região, empresários da 

agroindústria, grandes fazendeiros e “sem terras”, principalmente do sul do Brasil 

(PIGNATTI, 2007). Dessa forma, pode-se argumentar que à mudança do padrão de 

acumulação, que passa de uma agropecuária tradicional de escala e alcance reduzido 

para uma atividade de cariz industrial voltada para o mercado internacional, segue-se 

igualmente alterações na configuração territorial do estado, principalmente com o 

surgimento de novas cidades e grande aumento da população via migrações.  

Daí a necessidade de compreensão do processo de produção desse novo 

espaço urbano atrelado ao arranjo organizacional do território e ao modelo econômico 

vigente. 

Entender a manifestação de doenças epidemiológicas atrelados ao processo de 

urbanização do Estado de Mato Grosso abre caminho para que se possa sublinhar o 

caráter de negligência social que envolve o acometimento dessas patologias. Quando 

se tratam de doenças cuja transmissão está diretamente relacionada a ambientes com 



 

 
495 

falta de saneamento básico e condições mínimas de sobrevivência, situação comum 

em bairros sem estrutura, frutos de uma expansão urbana descontrolada que 

continuamente repõe a segregação sócio-espacial enquanto realidade, tal situação 

demonstra uma tendência de sujeitar alguns grupos sociais a uma situação de 

subserviência por meio da condição econômica. Segundo Negri (2008), a segregação 

não é simplesmente e somente um fator de divisão de classes no espaço urbano, mas 

também um instrumento de controle desse espaço. Nesse sentido, a comparação de 

dados estatísticos é de extrema importância, servindo como indicador de uma possível 

correlação entre o aumento da doença e a organização do espaço.  

Mesmo com relação aos cânceres por exposição direta a agrotóxicos, há a 

possibilidade de um estudo que estabeleça a ligação entre a incidência de alguns casos 

com o agronegócio e a segregação sócio-espacial. Pois Está relação está 

intrinsecamente ligada aos meios, ou seja, em como se dá o desenvolvimento das 

atividades realizadas e nas condições precárias experimentadas em algumas das 

lavouras, ou mesmo pela natureza altamente tóxica dos defensivos agrícolas 

utilizados. Portanto, tomando como ponto de partida a premissa de que o território é 

a manifestação dos interesses de variados grupos sociais escalonados de maneira 

hierárquica e que atuam efetivamente na construção da sociedade, entende-se o 

espaço como verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. E como a evolução 

espacial não se apresenta de igual forma a todos e em todos os lugares (SANTOS, 

1985), justifica-se a atenção à construção do espaço territorial mato-grossense a partir 

da década de 1980. 

 

A hanseníase 

Com relação à hanseníase, por exemplo, segundo Santos (2012), o estado de 

Mato Grosso apresenta a uma das situações mais desfavoráveis do Brasil, uma vez que 

em 2010 foram registrados 2.525 novos casos. Segundo a comunidade médica que 

estuda a doença, a principal forma de contágio é a exposição direta e prolongada do 

indivíduo enfermo com um não enfermo através das vias aéreas, Fine e Trumam 

(1998) dizem ainda que a incidência associado da doença está ligada não somente à 

exposição, mas também sofre influência das condições do meio ambiente, o que vem a 
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relacionar a transmissão da doença com desenvolvimento geograficamente desigual 

da sociedade. 

Desse modo, pode-se observar que a transmissão e difusão de enfermidades 

tropicais como a hanseníase sofrem a influência do clima, relevo e tipo de vegetação 

em que se desenvolvem, mas apresentam igualmente outros fatores condicionantes 

sociais e econômicos (WALTNER-TOEWS, 2001), como as situações de déficits na 

condição econômica, biológica, comportamental, higiênica e sanitária (Kaur, 1988). 

Portanto, trata se de uma doença ligada aos dois aspectos fundamentais da vida 

humana, o natural-biológico e o social-econômico mediante a construção da relação 

da sociedade com a natureza. Kerr-Pontes (2004) ainda demonstra que pessoas com 

nível de pobreza mais alto estão mais suscetíveis a infecção da doença, ou seja, 

invariavelmente, as pessoas mais pobres estão sempre mais suscetíveis a qualquer tipo 

de mazela, seja ela social ou biológica. 

 

A dengue 

A partir de informações coletadas no site DENGUE.ORG, soube-se que a dengue 

é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae, sendo 

transmitida, no Brasil, através do mosquito Aedes aegypti também infectado pelo 

vírus. Atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública de todo o mundo. Em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, já que o 

vírus causador da doença possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 

Segundo Catão (2010), a dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de 

colônia, o mosquito Aedes aegypti tem origem africana, provavelmente ele deve ter 

chegado ao Brasil através de embarcações de navios negreiro. Geralmente, os 

sintomas da dengue iniciam de uma hora para outra e dura entre cinco a sete dias. A 

pessoa infectada tem febre alta (39° a 40°C), dores de cabeça, cansaço, dor muscular e 

nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos, manchas vermelhas na pele, dor 

abdominal. 

Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), o Estado registrou 38.593 

casos de dengue só no ano de 2012. Desse total, 132 foram notificados como sendo 

casos graves de dengue. 

http://www.combateadengue.com.br/?page_id=8
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Como salienta Costa e Ferreira (2002), a dengue é transmitida pela picada da 

fêmea do mosquito Aedes aegypti  ou Aedes albopictus, infectados com o vírus 

transmissor da doença. A transmissão nos mosquitos ocorre quando ele suga o sangue 

de uma pessoa já infectada com o vírus da dengue. 

Nos seres humanos, o vírus permanece em incubação durante um período que 

pode durar de três a 15 dias. Só após esta etapa, é que os sintomas da dengue podem 

ser percebidos. É importante destacar que não há transmissão através do contato 

direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia. O vírus também não 

é transmitido através da água ou alimento, conforme Haes (2010). 

Segundo Donalisio e Glasser (2002), a disseminação do dengue acompanha o 

homem e seus empreendimentos no decorrer da historia, como as migrações, 

deslocamentos e aglomerações. Gubler (2002) ainda diz que foi somente com a 

expansão industrial naval e o início de uma verdadeira integração comercial entre os 

continentes que os mosquitos com o vírus foram transportados de um local a outro, 

concluindo que a velocidade apresentada pelos meios de transporte daquela época, 

que dava origem a fluxos menos intensos do que hoje em dia, fazia com que as 

epidemias fossem mais esporádicas (GUBLER, 2002).  

Por isso, com o aumento da população mundial e, principalmente, da 

população urbana, além das condições de vida dessa população nas cidades são 

fatores que devem ser considerados na difusão dessa doença. De fato, este 

incremento populacional associado à urbanização sem controle e sem planejamento, 

evidenciadas pelo caráter denso das cidades, pela deterioração nos sistemas de 

abastecimento de água e coleta de esgoto e lixo, criaram as condições ideais para o 

aumento da densidade vetorial nas áreas urbanas, principalmente nos trópicos, 

(GUBLER, 2002). Mais uma vez, assim como no caso da hanseníase (e por que não 

dizer como na maioria dos casos de doenças epidemiológicas?), as condições não só 

biológicas e naturais, mas também as condições econômicas e sociais são causas 

facilitadoras da propagação da doença. 

Pensamos que o importante a se perguntar nesses casos não é se a propagação 

mundial da doença poderia ter sido evitada, mas a quem interessaria que fosse ser 

evitado. Nesse particular, concordamos com Catão (2011), quando ele diz que em 

http://www.combateadengue.com.br/?page_id=941
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áreas com infraestruturas mais precárias, mesmo a forte participação comunitária não 

é suficiente para debelar a cadeia epidemiológica do dengue. Por mais participação 

que uma comunidade possa vir a ter, não é possível se eliminar todos os potenciais 

criadouros sem a cobertura mínima de serviços básicos, como o abastecimento de 

água (com vasta cobertura, sem interrupções e de qualidade) e a coleta regular do lixo. 

A presença do Estado, em uma acepção ampla, pode ser um determinante que 

agruparia vários fatores, tanto de cobertura de infraestrutura, serviços de vigilância 

entomológica e atenção à saúde, o que facilitaria a participação comunitária e 

dificultaria a produção da doença (CATÃO, 2011). 

 

Os cânceres 

Com os casos de cânceres é mais complicado, uma vez que não há como 

determinar o possível vetor, pois como já dissemos, são inúmeras as variáveis a serem 

consideradas, porém, nos apoiaremos em pesquisas como de Pignatti (2007), que 

verificou em seus estudos o aumento de algumas doenças toxicológicas provocadas 

pela poluição química de agrotóxicos e fertilizantes químicos em lavouras de soja no 

município de Lucas do Rio Verde – MT: 

O agronegócio e seus impactos na saúde dos trabalhadores e da 
população de Mato Grosso, mostrou, em pesquisa epidemiológica de 
enfoque ecológico, que o processo de produção agro-industrial-
florestal, conhecido como agronegócio, “induziu” situações de riscos 
que se externalizaram em eventos de riscos à saúde dos 
trabalhadores e da população do interior do estado (PIGNATTI, 2007, 
p.11). 

 

Na medida em que se aumenta a demanda mundial por produtos agrícolas, o 

Brasil, por conta de sua estrutura econômica, ainda calcada em um padrão de 

acumulação apoiado na exportação e venda de commodities no mercado mundial, 

fomenta o avanço do desmatamento e o aumento de áreas para o cultivo. Assim, esse 

aumento das áreas plantio pode potencializar o surgimento de mais casos de cânceres 

ligados a utilização de agrotóxicos, pois os trabalhadores diretamente ocupados com 

essa atividade se tornam os alvos mais suscetíveis a tais patologias devido à exposição 

aos produtos. 
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A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio de 

trabalhos ligados a saúde pública, divulga regularmente notas acerca do alto consumo 

de agrotóxicos no Brasil, ligando esse dado ao aumento nos casos de cânceres, em 

especifico no estado de Mato Grosso: 

Em 2008, o Brasil assumiu o posto de maior consumidor de 
agrotóxicos em todo mundo. Nos últimos 10 anos o consumo 
brasileiro de agrotóxicos cresceu duas vezes mais que a média 
mundial (190% no Brasil e 93% no mundo). O mercado mundial de 
agrotóxicos movimentou cerca de 52 US$ bilhões em 2010. E no 
Brasil movimentou 7,3 US$ bilhões. Uso de agrotóxicos amplo e 
heterogêneo no MT em 1998. Estratificou por sexo e idade e analisou 
por região (agrupando por nível de uso de agrotóxicos). Associação 
entre níveis altos/médios de uso de pesticidas em 1998 e 
mortalidade por neoplasias malignas de esôfago, estômago, 
pâncreas, encéfalo, próstata e leucemias e linfomas apenas nas faixas 
etárias de 60 a 69 anos e 70 anos ou mais (ANVISA, 2012, p.2). 

 

Outra instituição importante para essa parte da pesquisa é a Associação 

Brasileira de Saúde Pública (ABRASCO), que formulou e divulgou um dossiê 

caracterizando o problema da utilização de agrotóxicos já suspensos em outras partes 

do mundo, mas que infelizmente ainda são utilizados no Brasil: 

Outros produtos químicos reconhecidos cientificamente como 
danosos à saúde pública e ao meio ambiente, proibidos em outros 
países, continuam em circulação no Brasil. Segundo ANVISA, “dos 50 
agrotóxicos mais utilizados nas lavouras de nosso país, 22 são 
proibidos na União Européia” (CARNEIRO et al, 2012, p. 20), fazendo 
do Brasil, o maior consumidor de agrotóxicos já banidos por outros 
países (ABRASCO, 2012, p.17). 

 

São inúmeros os estudos que associam o uso de agrotóxicos com seus efeitos 

nocivos pra a saúde humana. Porto e Soares (2011), por exemplo, apontam que os 

efeitos agudos desse uso continuado aparecem durante ou após o contato das pessoas 

com os agrotóxicos. Portanto, a possibilidade de efetivamente se relacionar a 

expansão das áreas dedicadas ao agronegócio com o aumento do uso de agrotóxicos 

pode ser efetiva não apenas com os cânceres, mas sim com um número ainda maior 

de patologias. Porém, a correlação fica um tanto quanto difícil de ser aferida dada a 

falta de dados e a “janela” de incubação, proveniente de muitas variáveis.  
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Resultados, discussão prévia. 

O que já podemos preliminarmente indicar são as várias discussões feitas 

acerca da modernização da agricultura do estado de Mato Grosso na década de 1970, 

que foi continuada nas décadas seguintes, e que é exatamente o marco temporal, o 

pontapé inicial de nossa pesquisa, visto que essa modernização vai desencadeou uma 

série de transformações na configuração espacial do estado: 

A partir da década de 1980, o surgimento de novas tecnologias 
trouxe um novo impulso à agricultura brasileira ao proporcionar a 
produção em áreas até então pouco exploradas e com baixa 
fertilidade do solo, como é o caso do cerrado brasileiro. Somando-se 
a isso, as técnicas do plantio direto deram maior aproveitamento a 
áreas produzidas, no entanto, exigiam um maior uso dos herbicidas, 
que tiveram um crescimento de 540% entre 1978 e 1998 
(PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, 2005). O 
cerrado brasileiro passou a se tornar a nova fronteira agrícola e hoje 
os incrementos de área se concentram predominantemente em 
Estados que compõem esse bioma (PORTO e SOARES, 2012, p.22). 

 

Ou seja, há a possibilidade de haver certas aproximações entre o modelo 

econômico da produção agrícola, que comandam desenvolvimento dos fluxos de 

pessoas e capitais e de certa forma organizam o território, gerando por sua vez um 

processo de produção do espaço urbano, cuja configuração vai ser determinante para 

expor certas pessoas a situações de risco, nesse caso, especificamente pela exposição 

direta ou indireta aos agrotóxicos. 

Essa relação já pode ser percebida quando analisamos mesmo que de forma 

parcial e superficial os dados do DATASUS. Há a real constatação do aumento dos 

números de alguns tipos de cânceres no estado como um todo, mesmo assim, não 

temos evidências de que esse aumento esteja ligado ao modelo de produção 

econômica, porém, podemos dizer que há uma relação entre o aumento no número 

dos casos de câncer de estômago com o aumento da produção e, consequentemente, 

com o aumento das áreas plantadas ao longo dos anos de 1984 a 1991. 

Porque afirmamos isso? Strassburg (2010) diz que as áreas tropicais, entre 1980 

e 2000, foram alvo do processo de expansão da fronteira agrícola, visto que mais de 

80% dessas novas áreas agrícolas resultaram de desflorestamentos.  
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Os subsídios governamentais para o crédito agrícola, índice de inflação e preço 

da terra. Os incentivos fiscais foram um forte condutor do desmatamento nas décadas 

de 1970 e 1980 (MAHAR, 1979). 

 

Quadro 1 - Evolução do número de Internações de Casos de Câncer do Estômago no 
Estado de Mato Grosso no Período de 1984 – 1991. 

 

Fonte: DATASUS. Org. PEREIRA, Moisés Silva (2015). 

 

Claro que, como já observado, nos limites desse artigo não poderemos aferir 

com exatidão que o aumento dos casos de câncer do estômago se deva 

exclusivamente ao aumento da produção agrícola mato-grossense, ou mesmo ao 

aumento da área plantada com produtos da grande lavoura comercial, porém, a partir 

da bibliografia consultada, pensamos ser possível correlacionar, dentre as inúmeras 

variáveis para deflagração da doença, que há uma possibilidade da territorialidade 

engendrada pelo agronegócio estar na raiz da forma assumida pela urbanização no 

Estado, que reiteradamente coloca uma parcela da população em uma condição de 

segregação sócio-espacial. 

Já com relação à incidência da Hanseníase, o que os números apontam é para a 

confirmação do que a literatura já nos dizia que à medida que a urbanização se torna 

mais expressiva, com as áreas urbanas passando a ser mais povoadas, o que 
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normalmente vem acompanhado de uma falta de estrutura básica de saneamento 

para a população mais carente, o que se tem é um espantoso aumento da doença, 

conforme se nota ao observarmos o gráfico 2 e 3 logo abaixo. 

 

Gráfico 2 - Evolução do número de Internações de Casos de Hanseníase no Estado de 
Mato Grosso no Período de 1984 – 1998 

 

Fonte: DATASUS. Org. PEREIRA, Moisés Silva (2015). 

 

Gráfico 3 - Evolução do número de Internações de Casos de Hanseníase no Estado de 
Mato Grosso no Período de 1999 - 2013 

 

Fonte: DATASUS Org. PEREIRA, Moisés Silva (2014). 
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Mesmo tendo havido uma “melhora” certa estabilidade visual gráfica, o que se 

observa é não a disparidade como em anos anteriores, mas sim uma homogeneização 

com números altos de incidência da doença, ou seja, não houve de fato uma melhora 

significativa no controle, pelo contrário, houve quase que uma padronização dos casos 

entre os anos de 1999 a 2013, ao passo que nos anos de 1984 a 1998 houve picos, 

saltos provenientes do inchaço das áreas urbanas. 

Com relação aos dados sobre o dengue, optamos por uma amostragem que 

ilustrasse a epidemia tal uma crise da saúde pública, pois infelizmente ele se tornou 

um problema de caráter emergencial num país que desponta como emergente e 

moderno, portanto, o que se pode notar no gráfico a seguir é que entre os anos de 

1991 e 1997, a doença, estava supostamente “abafada”, contudo, como 

posteriormente ela se tornou uma epidemia global, esses números serão 

desmistificados a partir dos anos seguintes como está expresso no gráfico quatro. 

 

Gráfico 4 - Evolução do número de Internações de Casos de Dengue no Estado de 
Mato Grosso no Período de 1991 - 1997 

 

Fonte: DATASUS. Org. PEREIRA, Moisés Silva (2015). 

 

A mesma lógica da Hanseníase se aplica para o dengue, uma vez que a 

urbanização descontrolada, expressa na falta de saneamento básico e na abundância 

de populações em áreas de risco e em estado de vulnerabilidade social e econômica, 

resultante de cidades sem políticas públicas efetivas que combatam essas patologias, 
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podem ser apontados como os fatores responsáveis pela difusão das doenças, porém 

no caso específico do dengue como o seu ciclo é menor do que da hanseníase a sua 

epidemia se torna assustadora e alarmante em esfera global. 

 

Gráfico 5 - Evolução do número de Internações de Casos de Dengue no Estado de 
Mato Grosso no Período de 1998 - 2013 

 

Fonte: DATASUS. Org. PEREIRA, Moisés Silva (2015). 
 

A partir da análise gráfica, mesmo não tendo espacializados os dados, tanto nos 

casos de hanseníase, dengue e câncer do estomago, há uma tendência de que o 

processo de reordenamento territorial apoiado na expansão incessante do 

agronegócio induzir uma parcela da população a sofrerem com patologias, mesmo 

que, ao final, algumas doenças sejam mais fáceis de terem identificadas as causas e a 

cura. 
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Cases of coinfection by HIV/AIDS and Visceral Leishmaniasis (LV) in 2013: an 
macroscalar analyse 
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Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
No presente trabalho buscou-se estabelecer relações entre duas doenças, o HIV/AIDS e a 
Leishmaniose Visceral. Ambas as doenças apresentadas são de expressiva importância e de 
grande preocupação para a saúde pública, e por meio deste ponto, preocupou-se em se ater 
de todas as ferramentas possíveis, geográficas e epidemiológicas para debatermos sobre esta 
problemática. Tendo isto como ponto de partida, o objetivo geral deste trabalho é levantar e 
mapear os casos notificados de coinfecção de HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral por unidade 
de federação no ano de 2013, tendo como enfoque as áreas que apresentaram maior 
quantidade de casos, com o intuito de elucidar o cenário de saúde nestes locais abordados por 
este estudo. Para a elaboração deste trabalho foi necessário a obtenção e tratamento de 
dados de casos de coinfecção por HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral para sua inserção no 
software ArcGIS 10.2, possibilitando assim a visualização dos casos em números absolutos das 
unidades federadas, a partir da representação por cartogramas. Este trabalho tem como 
intuito trazer novos conhecimentos, tanto para área médica quanto geográfica, que se 
incumbem de propor recursos que elucidem com maior nitidez as mais adequadas respostas 
para que se alcance as necessidades dos afetados por estas doenças. 
 

Abstract 
In this study we established relations between the two diseases, HIV / AIDS and Visceral 
Leishmaniasis. Both diseases are presented significant importance and great concern to public 
health. With this as a starting point, the aim of this study is to raise and map the reported 
cases of coinfection of HIV / AIDS and Visceral Leishmaniasis by federation unit in 2013, 
focusing the areas that presented more cases, in order to elucidate the healthcare setting 
these locations addressed by this study. For the preparation of this work was necessary to 
obtain and process data of cases of coinfection with HIV / AIDS and Visceral Leishmaniasis for 
their inclusion in ArcGIS 10.2 software, thus enabling the display cases in absolute numbers of 
federal units, from the representation cartograms. This work has the intention to bring new 
knowledge for both, medical and geographical, as it incumbent to offer resources to elucidate 
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more clearly the most appropriate answers for achieving the needs of those affected by these 
diseases. 

 

Introdução 

As transformações intensas do meio geográfico e das relações da sociedade 

com a natureza são um enorme desafio para a compreensão da ciência. Afinal, este 

tipo de relação não é um simples acontecimento enrijecido e estático, é um ato que 

acontece com fluidez e se estende pelos interstícios do tempo. A Geografia tem sido 

uma ciência capaz de compreender esta dinâmica através de conceitos e 

procedimentos metodológicos que auxiliam a reflexão acerca da técnica. Neste 

contexto, segundo Santos (2002), o meio produzido como resultado desta interação 

ocorre através das técnicas, que nada mais são que os conjuntos instrumentais e 

sociais dos quais o homem se utiliza para viver e produzir o espaço 

consequentemente. 

Tal arcabouço teórico tem sido fundamental para o estudo da saúde coletiva, 

uma vez que as transformações ambientais provocadas pela produção do espaço 

humano têm relação direta com o processo de adoecer e morrer. É por isto que, 

"como a noção de espaço é mais complexa do que parece, com a saúde ocorre algo 

similar” (GUIMARÃES; PICKENHAYN; LIMA, 2014, p. 18). Para tal investigação atemo-

nos aos conhecimentos acumulados pela Geografia da Saúde na busca das relações 

resultantes do processo interativo de diversos fatores (políticos, ambientais, 

econômicos e sociais), com o intento de fazer uma análise do que ocorre em 

determinado recorte espacial num dado tempo direcionado ao viés saúde. Segundo 

Rojas (2003), na atualidade a Geografia da Saúde tem como foco relacionar os fatores 

que ocasionam o surgimento das doenças para que se  estabeleçam estratégias de 

confronto às doenças.  Com base nestas ideias, o presente trabalho traz para a 

discussão duas doenças que são consideradas como problemas de saúde no Brasil, e 

no mundo, e que se combinam no ato da coinfecção. Trataremos sobre o HIV/AIDS e a 

Leishmaniose Visceral. 

O HIV/AIDS é uma manifestação patogênica que está presente no mundo todo, 

segundo Barcellos et al (2001). Esta ocorre por meio de várias formas de transmissão, 

seja por relação sexual desprotegida, transfusão de sangue, uso de drogas injetáveis 
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ou mesmo por transmissão vertical. É causada pela manifestação do vírus da 

imunodeficiência (HIV), que gradativamente acomete o sistema imunológico do 

portador, deixando sua imunidade fragilizada e exposta a outros tipos de doenças 

como destacado por Pinto et al. (2007). No Brasil, segundo Bastos e Barcellos (1995, p. 

55), os primeiros casos foram diagnosticados no início da década de 1980,  

apresentando-se com o perfil masculino e homossexual, o que acarretou certa 

estigmatização direcionada tanto à doença como aos seus portadores. A partir disso, 

esta doença veio repercutindo e expressando um preocupante processo de expansão, 

interiorização, pauperização e mutação no que tange as camadas da população 

afetada. Isso se deve ao fato de que se trata de um país com dimensões continentais, 

permitindo a possibilidade de mudança nestes perfis, e considerando que a doença em 

questão atinge os segmentos que apresentam maior vulnerabilidade. 

Interpretando Sadala e Marques (2006), notamos que a tecnologia médica e os 

fármacos acompanharam esse processo e evoluem na tentativa de cura. No entanto, 

com os tratamentos hoje existentes, foi possível aumentar a longevidade dos 

pacientes e a melhor qualidade de vida que estes tratamentos proporcionam, 

ocasionando a despreocupação de pessoas que não vivenciaram a fase mais agressiva 

do HIV/AIDS. Esta situação está dispertando novamente o interesse pela disseminação 

da doença, o que exige uma análise integrada da realidade social, na qual a geografia 

tem muito a contribuir. 

No que se refere a LV, destaca-se que esta é uma doença endêmica, que 

inicialmente apresentava-se a limites de áreas rurais e pequenas localidades urbanas, 

mas devido à expansão urbana, esta doença ampliou-se chegando à novos patamares. 

Assim, mais recentemente, "vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande 

porte e se tornou crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do 

continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica" (BRASIL, 

2010, p. 277). 

A doença se propaga através da transmissão vetorial, que acomete animais 

silvestres e domésticos. Os flebotomíneos, quando infectados por espécies do parasito 

do gênero Leishmania (causador da doença), são responsáveis pela transmissão, por 

isto essa doença pode ser tratada como uma antropozoonose (REY, 1992). 
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 A doença se manifesta no homem em grau secundário, não o tendo como 

objeto primeiro de sua intervenção. É por isto que “na maior parte dos estudos sobre 

epidemias urbanas tem sido relatado o encontro de cães infectados, e em algumas 

áreas foi possível observar que a LV canina precedeu o aparecimento da doença 

humana” (GONTIJO; MELO, 2004, p. 345). Seus principais sintomas são febres 

oscilantes com extenso período de duração, fraqueza, emagrecimento, anemia, 

aumento do baço e do fígado, problemas respiratórios e diarréia.  

A partir do exposto nota-se que tratamos de duas doenças que afetam e tem 

grande repercussão em escala nacional e mundial, e que quando combinadas em um 

mesmo corpo apresentam consequências graves de difícil tratamento, já que “a 

leishmaniose acelera o surgimento de aids em pessoas infectadas com o HIV, levando 

à imunossupressão cumulativa e estimulando a replicação do vírus” (GOMES, 2012, p. 

9). Segundo a mesma autora, outro fator agravante é a carga de medicamentos e o 

nível de toxidade destes, levando em consideração que ambas as doenças restringem-

se a tratamentos de alta toxicidade que impactam a saúde do corpo portador destes 

patógenos. Além  destes problemas gerados na terapêutica de paciente, é preciso 

também considerar as dificuldade de implantação das políticas de atenção à saúde 

neste contexto de grande complexidade.  

Tendo isto como ponto de partida, o objetivo geral deste trabalho é levantar e 

mapear os casos notificados de coinfecção de HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral por 

unidade de federação no ano de 2013, tendo como enfoque as áreas que 

apresentaram maior quantidade de casos, com o intuito de elucidar o cenário de 

saúde nestes locais abordados pelo estudo.  

 

Desenvolvimento 

Como salientado anteriormente, trata-se de duas doenças que correspondem a 

problemas de saúde pública, e tendo como pressuposto  os fundamentos da Geografia 

para  a melhor compreensão da realidade,  fizemos uso da cartografia temática para 

uma melhor visualização do problema e coinfecção por HIV/AIDS e Leishmaniose 

Visceral no Brasil.  
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 Para a elaboração deste trabalho foi necessário a obtenção e tratamento de 

dados de casos de coinfecção  extraídos das bases do DATASUS Sistema de Informação 

de Agravos de Notificações (SINAN –net),  para sua inserção no software ArcGIS 10.2, 

possibilitando assim a visualização dos casos das unidades federadas em números 

absolutos, a partir da representação por cartogramas. Para elaboração dos mapas, os 

dados foram tratados por unidade federada (UF) em forma de tabela e, 

posteriormente, foram inseridos no software. Através destas ferramentas foi gerado 

um mapa que representa a situação de coinfecção em escala nacional, visualizando-se 

o objeto de estudo em questão. Em seguida, também foi gerado  um mapa referente  a 

distribuição espacial da Leishmaniose Visceral para que se pudesse ter uma menção 

sobre as áreas que estão sendo abordadas pelo estudo. 

Para verificar a situação em âmbito nacional dos casos de Leishmaniose 

Visceral no ano de 2013, seguiu-se com a elaboração de um cartograma por círculos 

proporcionais, conforme o que se encontra representado  na figura 1. 

 

Figura 1 – Casos confirmados de Leishmaniose Visceral no Brasil em 2013 

 
Fonte: SINAN/DATASUS. Organizado pelo autor 
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Na figura 1, evidenciamos a distribuição espacial do número de casos de 

Leishmaniose Visceral por unidade federada (UF). Ao observar o mapa é possível notar 

de imediato as áreas afetadas pela doença, visualizando-se as unidades federadas com 

maior expressão no evento. Percebemos, de início, a intensa participação de um 

considerável número de estados, dentre estes, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Bahia, Piauí, Tocantins e Pará, que se apresentam dentro de uma categoria 

significativa. Nota-se também os estados do Maranhão e Ceará apresentam-se dentro 

de um nível mais agudo. 

 Partindo desta primeira análise é possível notar que a Leishmaniose Visceral se 

faz presente em todas as regiões do país. Sabe-se que esta distribuição não é 

homogênea, pois apresenta diferentes níveis de manifestação. Exemplo disso é a 

região Sul, que apresenta uma participação baixa quando comparada com as demais 

regiões.  

Dentre as análises realizadas, se teve como um dos intuitos o reconhecimento das 

áreas afetadas pela Leishmaniose Visceral, pois “a sobreposição de áreas geográficas 

de ocorrência de Leishmaniose e HIV/AIDS tem sido recentemente acentuada pelo 

processo de urbanização vivenciada pela primeira e pela ruralização da segunda 

(BATISTA et al, 2004, p. 5)”. 

De posse deste resultado, em seguida, foi elaborado o cartograma da coinfecção 

por HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral, através do cruzamento de dados que 

evidenciaram em números absolutos, representados por círculos proporcionais a 

quantidade de pessoas coinfectadas por unidade de federação, como ilustra a figura 2. 
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Figura 2 – Casos confirmados de coinfecção por HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral no 
Brasil em 2013 

Fonte: SINAN/DATASUS. Organizado pelo autor 
 

Analisando a figura 2 é possível vermos em macro escala o patamar que a 

coinfecção por HIV/AIDS e Leishmaniose Visceral atinge em escala nacional. A princípio 

notamos uma diferença em questões numéricas. O número de coinfectados é 

consideravelmente menor que os infectados por Leishmaniose, mas isso, não faz com 

que este seja um problema de menor significância. Pelo contrário, esta situação deve 

gerar intenso grau de preocupação no que diz respeito às politicas de atenção à saúde, 

uma vez que uma infecção pode ocorrer associada à outra, tornando o problema de 

saúde ainda mais complexo. 

Além do fator numérico, é possível analisar a sobreposição de áreas que se 

mostram nítidas. Nesta perspectiva de análise podemos ver a intensa participação dos 

estados do Maranhão e Ceará, que também apresentaram um grau acentuado a 

respeito da Leishmaniose Visceral, e juntamente destes faz-se notável o destaque em 

coinfecção, os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que da mesma forma 

apresentam-se com grau de coinfecção elevado.  
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Previamente foi dado destaque ao processo de expansão da Leishmaniose 

Visceral, mas é de suma importância demonstrar que o HIV/AIDS se estendeu no 

território brasileiro ao longo do tempo, por meio dos processos de interiorização e 

pauperização, ocupando as mais diversas áreas, desde a metrópole desenvolvida, até a 

as pequenas cidades do interior, possibilitando desta forma a concretização destas 

duas doenças no ato da coinfecção em diferenciados ambientes. 

 

Resultados e discussão 

Considerando a associação da infecção por  Leishmaniose Visceral e HIV/AIDS, 

percebe-se a necessidade de elucidar com maior nitidez as mais adequadas respostas 

para o enfrentamento da coinfecção destas doenças. Tal coinfecção pode ser 

relacionada ao processo de interiorização do HIV/AIDS e, ao mesmo tempo, a 

expansão da Leishmaniose Visceral  pelo espaço urbano brasileiro. Pensando em 

termos mais amplos, o tema do presente trabalho nos remete ao debate a respeito da 

produção social da saúde e doença no contexto da urbanização brasileira, o que exige 

um maior aprofundamento por parte da comunidade geográfica brasileira. Neste caso, 

fica evidente a necessidade de otimização das vigilâncias de Leishmaniose 

Visceral/HIV/AIDS para que suas equipes trabalhem em conjunto, e possam apresentar 

resultados significativos e táticos direcionados ao combate articulado  de diferentes 

patógenos. Assim, o investimento em medidas de precauções e execuções dos serviços  

pode ser realizado com maior efetividade. 

 

Considerações finais 

Ambas as doenças apresentadas são de expressiva importância e de grande 

preocupação para a saúde pública. O uso de ferramentas da cartografia temática 

demonstrou-se efetivo para identificarmos o problema e subsidiarmos o debate da 

questão da coinfecção, do ponto de vista da geografia.  As regiões abordadas, além de 

apresentarem a incidência dos casos, evidenciam as possíveis áreas de riscos, 

entendendo como ocorre o movimento de ambas as doenças e do conjunto que estas 

formam. 
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As representações cartográficas elaboradas a partir dos dados do SINAN 

permitiram-nos apresentar a situação-problema de forma que ficasse explicitada a 

necessidade de respostas dos serviços, demonstrando o grau de coinfecção que 

expressa cada região/estado. 
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GEOGRAFIA DA SAÚDE: A EPIDEMIA DA AIDS NO BRASIL, 
1980-2012 

Geography of Health: The AIDS epidemic in Brazil, 1980-2012 
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Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O Vírus HIV/AIDS está presente em todas as regiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste). Neste contexto a taxa de detecção aumenta gradativamente, entretanto o 
aumento é constante, concomitante a ocorrência de variação entre anos. Assim, este trabalho 
tem como objetivo demonstrar a espacialização geográfica da epidemia no Brasil, por meio da 
utilização de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Na metodologia foi utilizada 
arcabouço literário, juntamente com informações do Sistema Nacional de Notificações (Sinan), 
Ministério da Saúde, como fonte de informações para os casos de AIDS. 
Palavras-chave: Geografia; Saúde; HIV/AIDS. 
  

Abstract 
The HIV virus/AIDS is present in all Brazilian regions (North, Northeast, Southeast, South and 
Midwest). In this context, the detection rate increases gradually, however the increase is 
constant, the concomitant variation between the occurrence of years. This work aims to 
demonstrate geographical spatial distribution of the epidemic in Brazil, through the use of 
Geographic Information System (GIS). The methodology was used literary framework, along 
with information from the National Notifications System (Sinan), Ministry of Health, as a 
source of information for cases of AIDS. 
Key words: Geography; Health; HIV/AIDS. 

 

Introdução 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) constituem um dos problemas da atualidade da Saúde Pública. É 

imprescindível evidenciar que são duas epidemias distintas, no entanto, relacionadas. 

Genericamente o HIV é caracterizado por seu egrégio na perspectiva da 
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“invisibilidade”. Entretanto a AIDS, normalmente repercute em meio à sociedade com 

grande impacto social.  

Devido à “invisibilidade” da doença e a falta de prevenção da sociedade os 

números de novos casos de infectados aumenta cotidianamente. Sendo em alguns 

estados brasileiros em maior quantidade e em outros em menor quantidade, havendo 

a oscilação na ascensão das notificações no século XXI, a qual está pesquisa avulta 

maior enfoque, especialmente no período de 2001 a 2012. 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a espacialização geográfica da 

epidemia no Brasil, por meio da utilização de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). 

A metodologia para realização deste trabalho utilizou-se um arcabouço 

literário, juntamente com informações do Sistema Nacional de Notificações (Sinan), 

Ministério da Saúde, como fonte de informações para os casos de AIDS. Todas as 

notificações dentre o período de 1980-2012, foram consideradas no presente trabalho. 

 

Desenvolvimento  

Conforme Brasil (2014) aproximadamente 734 mil pessoas, vivem com vírus da 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV)/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) no Brasil, segundo estimativas realizadas pelo Departamento de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), AIDS e Hepatites virais. 

Para Brasil (1987) a sigla AIDS é uma abreviatura da expressão inglesa Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, que equivale em português à Síndrome da 

Imunodeficiência adquirida (SIDA). O significado de “Síndrome" diz respeito a um 

conjunto de sinais e sintomas que podem ser produzidos por uma ou mais causas. 

“Imunodeficiência” se traduz pela incapacidade do organismo, através de seu sistema 

imunológico, de se defender dos diversos agentes causadores de doenças. “Adquirida” 

nos remete a algo que se contrai no decorrer da Vida. 

Conforme Buchalla (1995) o vírus HIV é semelhante a um vírus que causa a 

Síndrome da Imunodeficiência Símia (SVI), cujo é encontrado em macacos verdes 

africanos. Neste contexto, supõe que o HIV possui origem geográfica africana e sua 

propagação se deva às características da sociedade contemporânea. 
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É possível que em decorrência da gravidade da doença e do potencial da 

epidemia pelo HIV/AIDS tenha-se perdido de certa forma, a dimensão mais interativa 

da questão, limitando-se a prevenção. 

Na década de 1980, a epidemia do HIV/AIDS no país alcançava, em grande 

escala a região Sudeste, com enfoque nas capitais e regiões metropolitanas, São Paulo 

e Rio de Janeiro, com destaque ao sexo masculino, por estar na categoria transmissora 

heterossexuais, homossexuais e bissexuais, além do compartilhamento de seringas, 

recepção de sangue e entre outros meios transmissores. No entanto o número de 

casos em mulheres começa a ascender significativamente na década de 1990. 

Segundo Castilho, Chequer (1997); Brasil (2003a) a epidemia da AIDS passa por 

três etapas no espaço geográfico brasileiro. Sendo a primeira, 1980 a 1986, está etapa 

foi condicionada por predominância da transmissão homossexual e bissexual 

masculina de alta escolaridade, nas áreas metropolitanas do Sudeste e Sul do país. O 

segundo, no período 1987 a 1991, houve uma elevação de casos de transmissão 

sanguínea e compartilhamento de uso de agulhas e seringas por usuários de 

entorpecentes. E a terceira etapa abrange o período de 1992 até os dias atuais, com o 

aumento da transmissão heterossexual, pauperização e interiorização da doença. 

Para Brasil (2013) do ponto de vista sócio demográfico a elevação do papel da 

transmissão heterossexual e a contínua alteração da razão homem/mulher no 

contexto de participação proporcionalmente maior das mulheres entre os novos casos 

da doença. 

 

Resultados e Discussão  

No Brasil os casos de AIDS estão presentes em todas as regiões, conforme 

podemos verificar na Tabela 01, a distribuição geográfica ocorre em escala expressiva, 

predominando a maior concentração de portadores na região Sudeste, isto pelo fato 

que nesta região concentra-se elevado contingente populacional.  
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Tabela 01 – Casos de AIDS notificados por ano de diagnóstico 1980-2012 
 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

1980-2000 233268 4787 20453 160678 36216 11134 

2001 29032 1164 3485 16144 6632 1607 

2002 35935 1420 4370 19696 8291 2158 

2003 34954 1500 4468 18650 8065 2271 

2004 34479 1955 4995 18117 7274 2138 

2005 34828 1923 5437 18175 7185 2108 

2006 34444 2055 5293 17516 7534 2046 

2007 38049 2475 6531 17834 8882 2327 

2008 39893 3028 7073 17777 9638 2377 

2009 39359 3133 7248 17984 8524 2470 

2010 38736 3303 7440 17244 8300 2449 

2011 40535 3398 7735 17853 8877 2672 

2012 39185 3427 7971 16398 8571 2818 

1980-2012 672697 33568 92499 374066 133989 38575 

Fonte: Brasil, 2013 
 

A densidade populacional dos infectados pode ser observada na Figura 01, 

sendo representa por cada região, na qual as cores claras representam menores 

índices e as cores mais escuras representam índices de notificações superiores às cores 

claras. 
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Figura 01 – Densidade populacional dos portadores de AIDS no período de 1980 a 
2000 e 1980 a 2012 

 
Fonte: Brasil, 2013 

 

É expressivo o aumento em todo território Nacional, todavia como pode ser 

observado na Figura 01, no período de 1980 a 2000 a região que possui menor índice 

de notificações de casos é a região Norte e Centro-Oeste, entretanto a região Sudeste 

foi a que apresentou maior índice de detecções de AIDS.  

No período de 1980 a 2012 a região Norte foi à região na qual o índice de 

detecções de casos de AIDS, foi sete (07) vezes superior ao período de 1980 a 2000. A 

região Sudeste foi a que menos dobrou o valor de notificações em relação as demais 

regiões brasileiras, todavia a quantidade de indivíduos com AIDS, na região Sudeste é 

notoriamente superior. A discrepância pode ser visualizada na Figura 02. 
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Figura 02 – Análise da discrepância da taxa detecção de casos de AIDS notificados de 
1980 a 2012 

 
Fonte: Brasil, 2013 

 

Neste contexto todas as regiões obtiveram índices elevadíssimos, chegando o 

Brasil a registrar mais de 40.000 novos casos somente em 2011. Entretanto o ano de 

2001 foi o ano em que se obteve menor índice de novos casos registrados em quase 

todas as regiões, todavia no ano de 2012 é notório significativa redução nos índices.  

Ao fazer o acompanhamento da taxa de detecção (por 100.000 hab.) no 

período de 2001 a 2012, foi possível analisar e acompanhar a ascensão dos casos de 

cada região, como pode ser observado na Tabela 02 e Figura 03. 
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Tabela 02 – Taxa de detecção (por 100.000 hab.) de casos de AIDS por regiões 
 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

2001 16.8 8.8 7.2 22 26.1 13.5 

2002 20.6 10.5 8.9 26.5 32.2 17.8 

2003 19.8 10.9 9.1 24.7 31 18.4 

2004 19.3 13.9 10 23.7 27.6 17.1 

2005 18.9 13.1 10.7 23.2 26.6 16.2 

2006 18.4 13.7 10.3 22 27.6 15.4 

2007 20.1 16.1 12.5 22.1 32.1 17.2 

2008 21 20 13.3 22.2 35 17.4 

2009 20.6 20.4 13.5 22.2 30.8 17.8 

2010 20.3 20.8 14 21.5 30.3 17.4 

2011 21.1 21.1 14.5 22 32.2 18.8 

2012 20.2 21 14.8 20.1 30.9 19.5 

Fonte: Brasil, 2013 
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Figura 03 – Taxa de detecção (por 100.000 hab.) de casos de AIDS notificados no 
período de 2001 a 2012 

 
Fonte: Brasil, 2013 

 

O ano de 2001 foi ano que demonstrou os menores índices de notificações do 

período de 2001 a 2012. Deste modo, como pode ser observado, a região Nordeste foi 

a região que apresentou menor taxa de detecção em 2001. 

A região Nordeste no ano de 2002 foi novamente a região que foi registrado o 

menor índice de notificações de novos casos de AIDS, todavia a região Sul, foi a que 

apresentou a maior taxa de detecções. 

No ano de 2003 as regiões Sudeste e Sul, foram as únicas regiões que 

apresentaram redução de novos casos notificados. Neste contexto as regiões 
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Nordeste, Norte e Centro-Oeste, obtiveram aumento nos índices de novos casos 

detectados.  

Em 2004 as regiões Norte, Nordeste, apresentaram aumento nos novos casos 

notificados de portadores de AIDS, no entanto as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

foram as regiões que continuam com novos casos detectados ascendentes, todavia 

ocorrendo decréscimo em relação ao ano anterior.   

A região que aumentou a taxa de novos casos no ano de 2005 foi a região 

Nordeste, nas demais regiões ocorreu decréscimo na quantidade de novos casos de 

AIDS, notificados, deste modo o ano de 2005 foi atípico, pelo fato que somente uma 

região brasileira apresentou aumento da taxa de novos casos. 

No ano de 2006 as regiões Norte e Sul, novamente aumentaram a taxa de 

novos casos detectados, entretanto as regiões Nordeste, Centro-oeste e Sudeste, 

ocorreram diminuição de na taxa de novos casos notificados. 

O ano de 2007 todas as regiões aumentaram a taxa de novos casos de 

infectados pela AIDS, na qual a região Sul foi a que mais intensificou o aumento de 

detecções de novos casos, antagonicamente a região Sudeste, foi a região que obteve 

menor índice de aumento. 

No ano de 2008 novamente todas as regiões aumentaram a taxa de novos 

casos de portadores de AIDS, sendo a região que apresentou maior aumento foi a 

Norte, no entanto a região que apresentou o menor aumento novamente foi a região 

Sudeste.  

Em 2009 a região Sudeste manteve a taxa de detecção, todavia a região Sul, foi 

a única de conseguiu diminuir a taxa de detecção de novos casos, deste modo, as 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aumentaram os novos casos de AIDS, em 

relação ao ano anterior. 

Como pode ser observado o ano de 2010 as regiões Norte e Nordeste, foram as 

regiões que registraram aumentam das notificações de novos casos, assim, as regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, registraram diminuição da taxa de novos casos.  

No ano de 2011 as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, apresentaram 

aumento na taxa de novos casos, neste contexto somente a região Sudeste, 

apresentou queda na taxa de notificações de novos casos de portadores de AIDS. 
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Em 2012 as regiões que apresentaram aumento das taxas em relação ao ano de 

2011, foram as regiões Nordeste e Centro-Oeste, entretanto as regiões Norte, Sudeste 

e Sul, registraram redução na taxa de novas notificações.  

Neste contexto foi elaborado um mapa para facilitar a visualização e 

identificação das regiões brasileiras em que ocorreu oscilação, aumento e decréscimo 

da taxa de detecção de novos portadores de AIDS, como pode ser observado na Figura 

04. 

 

Figura 04 – Análise de oscilação, aumento e decréscimo da taxa de detecção (por 
100.000 hab.) de casos de AIDS notificados no período de 2001 a 2012 

 
Fonte: Brasil, 2013 

 

A região Sul, foi a região que apresentou as maiores taxas de casos notificados 

de AIDS em relação as demais regiões, na qual seu pico de maior taxa foi em 2008 e a 

menor taxa de casos notificados em 2001. Das cinco regiões brasileiras a região Sul foi 

a que apresentou mais oscilação. 

Em 2001 a região Centro-Oeste, atingiu a menor taxa (em relação ao período 

de 2001 a 2012), a segunda menor taxa foi registrada em 2006 e o pico de detecções 
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de casos foi em 2012, deste modo está região apresento tendência ao aumento, no 

período analisado.  

Na região Norte, a menor taxa registrada foi em 2001, atingindo seu pico 

máximo de detecções de AIDS, em 2011. Foi registrado nesta região ascensão elevado 

da taxa até 2008, com pequenas oscilações e ascendendo. De 2008 até 2012 tendeu ao 

aumento, todavia com oscilação. 

Na região Nordeste, a menor taxa registrada foi em 2001, ocorrendo aumento 

até 2004, pois em 2005 ocorreu uma baixa da taxa registrada, entretanto nos anos 

seguintes até 2012 o aumento foi constante nas detecções de novos portadores de 

AIDS. 

Contudo a maior taxa registrada na região Sudeste, foi no ano de 2002 

ocorrendo oscilações de alta e baixa na taxa de detecção até o ano de 2012, na qual 

este ano foi registrado a menor taxa de detecção desta região no período estudado. 

 

Considerações Finais  

No período de 1980 a 2012, foi registrado no Brasil 672.697 casos de AIDS. 

Somente no ano de 2012 foram notificados 39.185 casos. Ao analisarmos a Tabela 01, 

é notório que de 2001 a 2012, foram registrados detecções entre 29.032 a 40.535 

casos por ano.  

O ritmo das notificações dos casos de AIDS segue ascendente, no entanto o 

ritmo tende a continuar desacelerando. 

Contudo o ritmo desacelerado é oriundo da conscientização de boa parte da 

população sobre o HIV/AIDS, e suas causas e consequências. Todavia as politicas e 

iniciativas Governamentais são imprescindíveis para continuar o ritmo paulatino, em 

busca do controle da epidemia.  
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SANEAMENTO BÁSICO E RISCOS À SAÚDE HUMANA: 
BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO INHAMBU – 

LONDRINA, PR. 
Basic Sanitation and the risks to Human Health: Hidrografic Basin of the Inhambu River 

– Londrina – PR. 
 

Karen Carla Camargo108 
Nilza Aparecida Freres Stipp109 

 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
A Bacia Hidrográfica é uma unidade espacial de análise que ganha maior importância na 
Geografia brasileira após a década de 1980. Nesse período de intensa industrialização e 
urbanização é que ocorre o surgimento e o agravamento dos problemas ambientais, 
principalmente nos grandes centros urbanos.  Nesse sentido, o presente trabalho busca 
realizar uma discussão sobre o saneamento básico da cidade de Londrina, especialmente 
relacionado ao esgotamento sanitário, aplicado à Bacia Hidrográfica do Córrego Inhanbu, 
Londrina, PR. Foram realizados alguns apontamentos sobre a qualidade da água do córrego 
que é utilizada para fins de consumo humano e que devido à presença de organismos 
patogênicos, coloca a população da área em risco.   
 

Abstract 
The Basin is a spatial unit of analysis that gains momentum in the Brazilian Geography after the 
1980s. It is during this period of intense industrialization and urbanization that the emergence 
and worsening of the environmental problems occur, especially in large urban centers. This 
way, the present paper seeks to hold a discussion on the sanitation of the city of Londrina, 
especially related to the sewers , applied to the  Watershed of the Inhambu stream , Londrina, 
PR. There have been some notes on the stream water quality that is used for human 
consumption and that due to the presence of pathogenic organisms, put the population of the 
area at risk. 

 

Introdução 

A Bacia Hidrográfica tornou-se uma unidade espacial de análise não somente 

na Geografia, mas também em outras áreas das Ciências Ambientais. É reconhecida 

como tal desde a década de 1930, após a criação da empresa norte americana Tenesse 

Vallley Authority, que desenvolvia pesquisas voltadas para o planejamento regional de 
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Bacias Hidrográficas e fornecia dados voltados ao controle de inundações, dados de 

navegação e também da produção de energia elétrica.  

No Brasil a temática ganha representatividade somente após a década de 1980, 

marcadas principalmente pelo crescimento urbano e a intensificação do processo de 

industrialização que culminou no agravamento dos problemas ambientais, 

especialmente nos grandes centros urbanos. Desde então, a crescente preocupação 

com os recursos naturais e a qualidade de vida nas cidades fomentou um avanço da 

Legislação e das pesquisas ambientais, que busca prevenir e mitigar os impactos 

socioambientais provocados pelo homem. 

Se na academia os estudos voltados ao gerenciamento social e ambiental em 

Bacias Hidrográficas ganhou força apenas após a década de 1980, legalmente esta já 

era uma preocupação um pouco mais antiga. O Código das Águas (Decreto No 24.643 

de 1934), decretado na década de 1930 tinha o objetivo de gerenciar os recursos 

hídricos no âmbito do uso comum da água, produção de energia hidroelétrica, 

atividades de pesca e agricultura. Ele expressa também a proibição de poluição e 

contaminação de fontes de abastecimento como poços, cursos d’água e nascentes. No 

entanto a Lei ampla e antiga gerou a necessidade de discussões mais específicas 

envolvendo a qualidade da água.  

Anos depois, com a Constituição Brasileira de 1988 criou-se o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, efetivado quase dez anos depois com a 

criação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), gerenciado pelo Ministério 

do Meio Ambiente. Entretanto o documento final foi aprovado apenas em 2006 

através do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

A PNRH possibilitou um grande avanço na gestão e no planejamento dos 

recursos hídricos, visto que é ela que subsidia dados e informações para a atuação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

Enquanto qualidade da água, utiliza-se como parâmetro a Portaria No 2.914/ 

2011 do Ministério da Saúde, que estabelece os critérios para o consumo de água pelo 

ser humano, assim como o padrão de potabilidade e também a Resolução do CONAMA 

No 357/2005, alterada e complementada pela de número Nº 430/2011 do mesmo 

Conselho, que classificam os corpos d’água e fornecem diretrizes ambientais para seus 
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enquadramentos, além de estabelecer condições e padrões para o lançamento de 

efluentes. 

Mesmo com os diversos aportes Legais, muitos problemas ainda são muito 

preocupantes, principalmente pela falta de fiscalização. Deste modo, o presente 

trabalho se originou da pesquisa de mestrado da autora e objetiva apontar alguns 

indicadores da qualidade da água do Córrego Inhambu em relação ao lançamento de 

efluentes domésticos, localizado na área urbana da Londrina (PR), bem como os riscos 

de doenças aos quais a população da região estão expostos devido à contaminação do 

córrego. 

 Para apontar alguns indicadores de contaminação da água, foram realizadas 

coletas de amostras de água em quatro pontos do córrego entre nascentes e no médio 

curso do córrego. A escolha dos pontos de coleta se deu através de trabalhos de 

campo, onde percebeu-se a necessidade de verificar a qualidade da água, visto que os 

pontos de nascentes são utilizados para consumo humano e os outros dois pontos 

estavam à jusante dos pontos de lançamento irregular de esgoto.  

Para as analises das amostras, foram selecionados Coliformes Totais e 

Escherichia coli por serem os principais indicadores de organismos patogênicos 

encontrados na água contaminada por esgoto doméstico.  

A estrutura deste trabalho está estruturado nas seguintes partes: Introdução, 

Referencial Teórico subdividido nos seguintes tópicos: Localização e caracterização da 

área de estudo; Cidade e Saúde; Londrina e sua relação com o saneamento básico; 

Doenças relacionadas à falta de esgotamento sanitário. Por fim, as discussões dos 

resultados, conclusões e referências consultadas.  

 

Localização e caracterização da área de estudo 

Camargo (2014) caracteriza a área da Bacia Hidrográfica do Córrego do 

Inhambu (figura 1) como sendo predominantemente urbana residencial. O curso 

d’água possui apenas 1,5 km de comprimento e a extensão total da Bacia Hidrográfica 

possui uma área de 7,9km2.  Localiza-se na zona leste do município de Londrina e é um 

afluente do Ribeirão Cambé. Três bairros estão inseridos na Bacia: Jardim Vale Verde, 
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Residencial Loris Sahyun e Pequena Londres. Entretanto apenas o Jardim Vale Verde e 

Loris Sahyun apresentam graves problemas ambientais relacionado à água.  

De acordo com Maack (2002), a área de estudo está morfológica e 

geologicamente situada no Terceiro Planalto Paranaense, na formação Serra Geral na 

subzona natural do Bloco do Planalto de Apucarana, preenchida por rochas basálticas 

que afloraram através de atividades vulcânicas, porém via fraturas e fissuras. Percebe-

se também o afloramento de rochas basálticas no leito do rio. De acordo com um 

relatório realizado pela empresa CMB Mineração e Meio Ambiente (2009?), constatou-

se uma provável contribuição de uma bacia subterrânea, devido à drenagem existente. 
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Figura 1: Mapa de Localização da Área de Estudo 

 
Fonte: CAMARGO, 2014, p. 29 

 

A Geomorfologia da área se apresenta de forma variada. Na porção norte da 

Bacia ocorre um um relevo suave ondulado e na porção sul, já próximo à sua foz, um 

vale em “V” bem encaixado.  
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No que diz respeito à ocupação e ao uso do solo em uma relação têmporo-

espacial, Camargo (2014) aponta que o processo de urbanização do Jardim Vale Verde 

se iniciou no final da década de 1970. Na cabeceira do córrego houve um aterramento 

da área, que há alguns anos desencadeou diversos problemas com o afloramento de 

nascentes, provocando rachaduras e infiltração nas residências.  

Devido o afloramento de água no local, não era possível perfurar fossa séptica 

em diversas residências e a rede de esgoto só foi implantada em parte do bairro após 

2010. Entretanto muitas casas ainda não realizaram a ligação e continuaram 

dispensando o esgoto doméstico diretamente no córrego.  

Como pode-se observar no mapa (figura 2), diversas casas foram construídas 

no raio que seria destinado à Área de Proteção Permanente. 

 

Figura 2: Configuração Urbana da Bacia do Córrego Inhambu e áreas de APP 

 
Orgs: CAMARGO, Karen; THEODORO, Aila. 2014. 
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Desse modo, constata-se que alguns lotes foram construídos em áreas de 

preservação, o que gerou diversas consequências negativas não apenas na estrutura 

das construções, mas ainda prejudica a qualidade de vida das pessoas que ali residem. 

 

Cidade e saúde 

Marçal e Guerra (2006) apontam que a urbanização cresceu de forma acelerada 

e desordenada acarretando às grandes cidades problemas ambientais específicos, 

produzindo uma gama variada de efeitos ambientais adversos.  

As intervenções antrópicas transformam o relevo, a vegetação, o clima e a 

qualidade da água.  Quanto maior a taxa de urbanização, maiores são as possibilidades 

do surgimento e agravamento dos problemas ambientais urbanos e maior o número 

de pessoas atingidas. Dessa forma, a qualidade ambiental está diretamente ligada com 

as ações que o homem provoca no meio natural. Drew (1998, p. 177) afirma que as 

áreas urbanas “apresentam a mais profunda modificação humana da superfície da 

Terra, da atmosfera e do ecossistema terrestre”. 

No entanto, a população e os lugares menos desprovidos de renda são 

comumente os mais afetados pela falta do planejamento ambiental e urbano. Isso se 

justifica pelos interesses capitalistas diferenciados que atuam na forma e estrutura 

dascidades. Assim, Coelho (2001, p. 27) aponta que 

Os impactos atingem muito mais os espaços físicos de ocupação das 
classes sociais menos favorecidas do que os das classes mais 
elevadas. A distribuição espacial das primeiras está associada à 
desvalorização de espaço, quer pela proximidade dos leitos de 
inundação dos rios, das indústrias [...] quer pela insalubridade, tanto 
pelos riscos ambientais (suscetibilidade das áreas e das populações 
aos fenômenos ambientais) [...]. 

 

Em razão do avanço da ocupação da área urbana e consecutivo aumento da 

população, a cidade não tem conseguido oferecer a infraestrutura básica necessária 

que acompanhe o mesmo ritmo de crescimento. Se pensando em recursos hídricos, o 

“desenvolvimento põe em risco a sobrevivência humana, porque compromete as 

reservas hídricas disponíveis. Quanto maior for a expansão da cidade [...] maior será a 

extração dos recursos naturais [...] entre eles a água” (FEIJÓ; BARROS, 2005, p. 12).  
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A água é um elemento natural presente na história das sociedades e possuía as 

mais diversas finalidades. Campos (et al, 2013, p. 8) aponta que 

 A importância da água história das sociedades humanas é inegável, 
servindo de manancial de abastecimento, para saciar a sede de 
pequenas aldeias à grandes metrópoles de milhões de pessoas, assim 
como via de locomoção de recursos das mais infinitas aplicações e 
necessidades, inerentes ao desenvolvimento de nações e povos. 
Desde tempos imemoriais a humanidade tem demonstrado através 
de sua história “falada” ou escrita, o quão necessário e 
imprescindível são os mananciais, que trazem vida, e levam a vida 
(Gregos, Egípcios e mesmo Hindus). 

 

Tão comumente associados à vida, os recursos hídricos também se tornaram 

fontes de diversos problemas relacionados à moradia, enchentes e saneamento. São 

consequências da maneira inpensável que a humanidade vem inviabilizando os 

recursos naturais. Nesse sentido, a falta de saneamento básico interfere diretamente 

na qualidade de vida da sociedade  

Segundo A Organização Mundial da Saúde (OMS) saneamento é o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social. A própria OMS define saúde como 

um estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doenças (HELER, et al, 1995 apud FEIJÓ; BARROS, p. 13). 

Na abordagem desse trabalho o enfoque será dado apenas à questão da falta 

do esgotamento sanitário, mais especificamente sobre os efluentes doméstico, por se 

tratar de um fator determinante nas condições da saúde da população de reside em 

áreas com carência desse recurso.  

 

Londrina e sua relação com o saneamento básico 

A relação de Londrina com as águas ocorre desde sua formação, como aponta 

Lima (apud VASCONCELOS; YAMAKI, 2003, p. 65) 

No estudo do no projeto original de Londrina estabelecemos duas 
referências, no entanto não modernas na história do urbanismo. A 
primeira, a sanitarista, com a preocupação da salubridade do espaço 
urbano, com o desenho proporcionando boa exposição solar e 
ventilação e, principalmente afastando-se das endemias que 
ocorriam próximo aos cursos d’água, como é o caso da malária, 
presente na frente pioneira paulista. (...) A segunda, fugidia, a cidade 
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romana – Tingad – com sua malha xadrez e a área central destinada a 
espaços públicos. 

 

Na menção, o autor salienta a preocupação sanitária de Londrina desde sua 

concepção, visto que, a malha urbana foi  inicialmente projetada para ocupar os topos 

dos espigões de relevo suave ondulado e deixando a área central relativamente 

distante dos vales e cursos d’água.  

Além das questões sanitárias, relatos apontam que outras medidas foram 

consideradas para a manutenção da qualidade ambiental da cidade.  Segundo 

Vasconcelos e Yamaki (2003) o primeiro projetista de Londrina Alexandre Resgulaeff 

traçou a área urbana da cidade para manter preservados os fundos de vale e terrenos 

de alta declividade. Tempos depois, com a inserção do café na região, diversos fundos 

de vale foram destinados para a agricultura e são fontes de discussões 

preservacionistas nos dias de hoje. São áreas fiscalizadas pelos órgãos competentes e 

pela própria sociedade que cobra com maior consciência a aplicação da legislação e 

conservação dessas áreas.  

No que diz respeito à implementação das políticas de saneamento báscio na 

cidade, é necessário um breve histórico. Em 1933 a Companhia de Terras do Norte do 

Paraná (CTNP) implantou o primeiro sistema de abastecimento de água de Londrina. A 

água era captada nas nascentes do Córrego Água Fresca, anteriormente nas 

proximidades da rua Alagoas. Isso permitia o abastecimento de 450 casas. Porém, 

grande parte da população utilizavam poços freáticos para o abastecimento de suas 

residências, “desconhecendo que os mesmos estavam sujeitos à contaminação por 

infiltração provenientes das fossas”  (NIERO, Luiz Alberto, 2009, p.20).  

Em 1937 a ligação dos imóveis à rede de distribuição de água tornou-se 

obrigatória e taxada, por um decreto assinado pelo então prefeito da cidade Willis 

Davids. Com o passar dos anos com o aumento da população, tornou-se necessária a 

ampliação da rede de distribuição de água. Em 1942 a popualção de Londrina já era de 

16 mil habitantes e a captação passou a ser feita no Ribeirão Cambé. No mesmo 

período a CTNP já projetava a primeira Estação de Tratamento de Esgoto da cidade.   

Na década de 1960 população de Londrina já passava dos 40 mil habitantes. Em 

1964 que a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) inicia sua atuação no 
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estado e passa a desenvolver projetos para a amplicação dos tratamentos de água e 

esgoto. Apenas em 1973 a Sanepar inicia sua atuação em Londrina.  

Atualmente, segundo o Perfil de Londrina 2014, disponibilizado pela Secretaria 

de Planejamento do Município (LONDRINA, 2014), cerca de 90% da população é 

atendida pela coleta de esgoto (entre residências, prédios públicos, indústrias, 

estabelecimentos comerciais e outros).  

 

Doenças relacionadas à falta de esgotamento sanitário  

Os esgotos domésticos são as principais fontes de poluição dos corpos hídricos 

urbanos e a contaminação em seres humanos são causadas principalmente por 

bactérias, virus e parasitas intestinais. A trasmissão de organismos patogênicos está 

diretamente ligada à ingestão de água não tratada, alimentos contaminados ou em 

contato com o solo também contaminados.  

As bactérias “encontram-se presentes em maior quantidade do que outros 

organismos nos esgotos sanitários” (GONÇALVES et al, 2003, p. 3). As bactérias do 

grupo dos coliformes são as principais indicadoras da contaminação da água por fezes 

humanas. O grupo de bactérias coliformes totais é um indicativo da presença de 

outros micro-organismos patogênicos oriundos dos esgotos domésticos.  

A Escherichia coli (E-coli) é a principal representante do grupo dos coliformes 

fecais. É uma bactéria presente no intestino humano e de outros animais 

endotérmicos, por isso usada como parâmetro para analisar a qualidade da água e dos 

alimentos. A contaminação por essa bactéria pode provocar infecções urinárias e 

complicações gástricas, diarreias, entre outras.  

Além da Escherichia coli, outras bactérias como as Salmonellas, Shigella e Víbrio 

cholarae estão presentes em fezes humanas. No geral os sintomas  de contaminação 

são sempre diarréias, vômitos, dores de cabeça e febre. Em alguns casos os sintomas 

são acompanhados de sangue ou pus nas fezes (GOMES, 1995).  

A presença de dejetos humanos nos corpos d’água ocasiona um sério problema 

sanitário, principalmente urbano. O corpo d’água receptor de esgotos domésticos, 

especialmente os sem tratamento, passam a ser um canal de transmissão de doenças.  

Por esse motivo as análises periódicas de amostras de água são extremamente 
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importantes, pois garante o bem estar da saúde humana e a qualidade da água para 

seu devido fim.  

 

Resultados e Discussões 

A legislação brasileira prevê atualmente parâmetros para qualidade da água 

dos recursos hídricos para fins de consumo humano, balneabilidade, padrões de 

lançamento de efluentes e diversos outras atividades ligadas à água. No entanto o que 

se percebe é falta fiscalização pelos órgãos públicos competentes e pela companhia 

que realiza o abastecimento de água e coleta de esgoto do município. 

O objetivo das coletas e analises das amostras foi o de comparar o resultado 

das analises das amostras de água coletadas em quatro pontos da Bacia (figura 3) com 

os padrões permitidos pelo Ministério da Saúde (Portaria No 2.914/ 2011 - estabelece 

os critérios para o consumo de água pelo ser humano, assim como o padrão de 

potabilidade) e da Resolução CONAMA (No 357/2005, alterada e complementada pela 

de número Nº 430/2011, que classificam os corpos d’água e fornecem diretrizes 

ambientais para seus enquadramentos, além de estabelecer condições e padrões para 

o lançamento de efluentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
540 

Figura 3: Pontos de Coleta das Amostras de Água 

 
Orgs: CAMARGO, Karen; THEODORO, Aila. 2014. 

 

 Nesse sentido, elaborou-se uma tabela que compara os padrões permitidos e 

os resultados (de acordo com o Número Máximo Provável – NMP) das amostras 

coletadas (tabela 1). 
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Tabela 1: Padrões da qualidade da água e pontos de coleta das amostras 

Parâmetro 

Portaria do 

MS No 

2.914/ 
2011 

Resolução 
CONAMA 

357/2005 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Coliformes 
Totais 

110 
 

111
 

>23 
NMP/100ml 

NMP/100ml 
1,1 

17 
NMP/100ml 

920 
NMP/100ml 

E-Coli 
Ausência 
em 100 m 

 

112
 

>23 
NMP/100ml 

<1,1 
NMP/100ml 

>1.600 
NMP/100ml 

>1.600 
NMP/100ml 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011; Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2005; IAP, 2014. Org: 
a autora, 2015 

 

Comparando os padrões de qualidade da água previstos pelo Ministério da 

Saúde, Conselho Nacional do Meio Ambiente com os resultados das analises das 

amostras, percebe-se que apesar dos valores indicam a contaminação da água do 

córrego, devido à presença em grande quantidade de coliformes totais e Escherichia 

coli, existe uma dificuldade para se realizar a comparação dos dados, pois os valores e 

os parâmetros do CONAMA e do MS são distintos, o que dificulta a comparação entre 

as duas legislações.  

Entretanto notou-se claramente a contaminação do córrego em todos os 

pontos de cólera, pela presença de fezes humanas e organismos patogênicos que 

podem desencadear diversos problemas de saúde na população que reside próxima ao 

córrego e às pessoas que consomem algum tipo de alimento que utiliza a água das 

nascentes para o cultivo de hortaliças (figura 4).  

Os problemas com o lançamento irregular de efluente doméstico no córrego 

(figura 5), sem nenhum tipo de tratamento, aponta um valor ainda maior para os 

pontos III e IV, que, através do trabalho de campo, foram selecionados por estarem à 

jusante dos locais de lançamento.  

 

 

 

 

                                                           
110

Para o MS, os critérios para coliformes totais são consideradas apenas após o tratamento de água.   
111

Segundo a Resolução, pode ser determinada em substituição parâmetro coliformes termotolerantes 
de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente (BRASIL, 2005). 

112
Não apresenta parâmetros para Coliformes totais, apenas para coliformes termotolerantes 
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Figura 4 - Horta comunitária abastecida com a água de uma das nascentes do córrego 

 
Fonte: a autora, 2014. 

 

Figura 5: Ponto III de coleta de amostra de água 

 
Fonte: a autora, 2014. 

 

Após a constatação da presença de organismos patogênicos na água do 

córrego, sugere-se a fiscalização e monitoramento da qualidade da água do córrego, 

ficando sob responsabilidade da empresa que realiza abastecimento de água e coleta 

de esgoto e também os órgãos ambientais, do estado e do município, respectivamente 

o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Secretaria do Meio Ambiente do Município, a 

fim de possibilitar não apenas a melhoria da qualidade da água do córrego, mas evitar 

o surgimento de doenças na população que reside na área.  
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Considerações Finais  

Os diversos problemas ambientais e sociais, cada vez mais emergentes e 

evidentes nos centros urbanos é consequência das ações desenfreadas e mal 

planejadas de órgãos públicos e privados responsáveis pelo ordenamento territorial 

das cidades.  

Fato este que se agrava em áreas de menor interesse imobiliário de baixo 

investimento do setor público, ocasionando um mal estar social e uma pouca 

qualidade ambiental, consequentemente a menor qualidade de vida da população.  

A partir das constatações apontadas no trabalho, se faz notável a necessidade 

do investimento e intervenção do poder público e da companhia de administra a 

coleta do esgoto e abastecimento de água do município de Londrina, realizando dessa 

forma constantes monitoramentos da qualidade da água da área de estudo.  
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AGROTÓXICOS E CONTAMINAÇÃO HUMANA: UMA 
REALIDADE NÃO NOTIFICADA 

Agrochemicals and human contamination: a non-notified reality 
 

Alene Mariana Silva de Godoy113 
 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
A intoxicação humana e ambiental tem tomado enormes proporções nos últimos anos, 
particularmente no Brasil, que é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Segundo o 
Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2015), o consumo médio anual é de cerca de 5,2 kg por 
habitante. Em face desse cenário, o presente artigo se dedica ao levantamento e à análise dos 
dados das notificações de intoxicação por agrotóxicos enviados para órgãos do governo como 
o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e Sistema Nacional de Informação 
Toxicológica (SINTOX), em escala nacional e regional. A metodologia utilizada é a da analise 
quantitativa dos dados, a fim de contabilizar a quantidade de casos e sua ocorrência em 
termos de disposição espacial. 
Palavras-chave: Agrotóxicos; intoxicação humana; notificações. 
  

Abstract 
The human and environmental poisoning has taken massive proportions in recent years, this is 
the because Brazil is the largest global consumer of agrochemicals, according to INCA , 2015 
(Cancer National Institute) the average consumption of pesticides is about 5, 2 kg for month 
per inhabitant. The article aims to survey and analyze data on pesticide poisoning the 
notifications that are sent to government institutions like SINAN (Information System of 
Notifiable Diseases) and SINTOX (National System of toxicicológica Information), on a national 
scale and regional. The methodology used is quantitative analysis of data gathered on the 
banks of the organs mentioned above, in order to understand the system functionality, but 
also account for the number of cases and their spatial arrangement. 
Keywords: Agrochemicals; human poisoning; notifications. 

 

Introdução 

O Brasil lidera o consumo mundial de agrotóxicos há mais de seis anos, os 

maiores consumidores do agroquímico são os praticantes da agricultura intensiva, 

contudo os camponeses e moradores da zona urbana também fazem uso de tais 

substancias. A consequência do uso é a intoxicação dos trabalhadores rurais, 

camponeses e população urbana pelo agrotóxico, razão pela qual no Brasil, há 

normativas legais que obrigam à notificação das intoxicações por agentes químicos, 
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para que se identifique a dimensão do problema e se implemente políticas para 

mitigá-las.  

O aumento progressivo na utilização de agrotóxicos vem ocasionando o 

aumento do problema das intoxicações humanas, afora o problema da contaminação 

ambiental, o que vem motivando diversos estudos sobre a utilização indiscriminada 

desses. Visando contribuir à compreensão da problemática, o presente artigo tem 

como objetivo o levantamento de dados de notificações de intoxicações, através dos 

órgãos como o SINTOX e SINAN, tendo também como objetivo entender como 

funciona o sistema de notificações toxicológicas, sua abrangência e suas limitações.  

A metodologia usada para o levantamento de dados foi a consulta a tabelas 

fornecidas pelos órgãos citados acima, a tabulação das mesmas e a comparação das 

series anuais. O trabalho também propõe algumas reflexões sobre a falta de 

divulgação dos casos de intoxicação por agrotóxico e a ausência de políticas públicas 

que tenham por meta a diminuição da contaminação humana por tais substâncias. 

 

Agricultura e Agrotóxicos: um par indissociável na produção de escala 

O consumo de agrotóxicos apresentou um aumento expressivo em todo o 

mundo, no ano de 2009 o Brasil assumiu a dianteira na utilização de agrotóxicos no 

ranking mundial, mesmo não sendo o principal produtor agrícola do mundo: 

considerado em termos médios de consumo per capita, pode-se afirmar que são 5,2 kg 

agrotóxico por habitante segundo dados do  Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2015). 

O consumo de agrotóxicos tem levado o país àquilo que poderíamos 
chamar de uma epidemia silenciosa e violenta envolvendo 
camponeses, trabalhadores rurais, seus familiares e, também, a 
população urbana em geral, sobretudo aquela que habita áreas 
próximas às grandes produções agrícolas. (BOMBARDI, 2010, p. 1) 
  

É nos latifúndios onde estão presentes as monoculturas que é mais visível o 

aumento do uso dos agrotóxicos. Entretanto, é importante ressaltar que o camponês 

também faz uso desse tipo de produto químico em sua lavoura, contudo existem 

diferenças no que tange à forma de utilização; enquanto os camponeses tem o contato 

direto com o veneno, o latifundiário possui maquinários e delega a outros, no caso, os 

trabalhadores, a tarefa de pulverizar suas cultivares. Os moradores de centros urbanos 
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também são atingidos pela intoxicação, principalmente as comunidades que vivem 

próximas a regiões de agricultura extensiva. Outro problema é a utilização 

indiscriminada de agrotóxicos para limpeza de mata expeça, em quintais e terrenos 

baldios, pois prevalece a falta de clareza de que o próprio veneno é tóxico por 

natureza, sendo vendido como se fosse inócuo caso se observe a receita de aplicação 

fornecida pelos fabricantes. Em vista disso, está ocorrendo um aumento dos casos de 

contaminação por contato direto, via aplicação, afora o consumo indireto, via 

alimentos contaminados, situação em que a intoxicação acontece lentamente, por ser 

cumulativa nos tecidos. 

A contaminação humana e ambiental por agrotóxicos tem se tornado 
tema de discussões nos últimos anos. Além dos trabalhadores rurais 
que manipulam e/ou têm contato direto com as substâncias 
químicas, seus familiares, moradores de áreas próximas e da área 
urbana, eventualmente, também se encontram sob risco, devido à 
contaminação ambiental e dos alimentos, favorecidos por contato 
direto e pela alta volatilização dos veneno (MASCARENHA, ,2013. 
p.87) 

 

Intoxicação exógena é o nome que se dá à intoxicação por algum agente 

químico, como remédios, cosméticos e agrotóxicos, que se enquadram entre esses 

agentes. Os casos de intoxicação são identificados pelos hospitais e/ou postos de 

saúdes, contudo a disponibilidade dos dados é extremamente defasada e a 

abrangências das centrais coletoras das notificações também. As notificações 

consistem na comunicação da ocorrência de casos individuais, agregados de casos ou 

surtos, suspeitos ou confirmados, segundo uma lista de agravos relacionados na 

Portaria Nº1271. Deve ser feita às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou 

qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de controle pertinentes 

(NOTIFICAÇÃO,2015). 

O SINTOX é alimentado pela rede nacional de centros de informação e 

assistência toxicológica,(Centrais) cujas unidades estão dispostas em várias cidades do 

Brasil(SINTOX,2012). No Paraná as centrais localizavam-se em Curitiba, Londrina e 

Maringá, essas centrais são responsáveis por fornecerem informações e orientações 

sobre diagnóstico, tratamento e prevenção das intoxicações.  Contudo sua 

abrangência é limitada, conforme indicado na figura 1, a seguir. 
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Figura 1 - Localização dos municípios atendidos e não atendidos pelas centrais 
toxicológicas (1999-2009) 

Fonte:SINTOX-FIOCRUZ. Elaborado por: Alene Mariana Silva de Godoy. Software: Quantum GIS 

 

Cabe destacar que os dados, base para a elaboração do mapa acima foram 

extraídos do SINTOX, órgão para o qual eram enviados os dados de intoxicação dos 

municípios pertencentes às regiões metropolitanas de Londrina, Maringá e Curitiba 

entre os anos de 1999 a 2009. Posteriormente, os dados passaram a ser enviados para 

o SINAN. Segundo o IBGE, o Paraná possui cerca de 399 municípios, entretanto desses 

apenas 70 (17,6%) são atendidos pelas centrais toxicológicas, enquanto os outros 329 

(82,4%) não estão cobertos pelo sistema de notificação destacado. Essa lacuna fica 

evidente na figura1, com as partes em branco dominando o mapa. Ademais, pode-se 

observar que mesmo áreas em que o uso de agrotóxicos é intensivo no Estado não 

possuem unidades toxicológicas, depreendendo-se que casos de intoxicação e óbito 

em consequência disso dificilmente serão notificados. 

Enquanto os sintomas da intoxicação crônica são de difícil correlação direta 

com as substâncias toxicológicas em questão, não raro os sintomas da intoxicação 

aguda são confundidos com viroses, alergias e etc., por isso muitas vezes não são 

notificados.   
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Segundo Bombari (2010 p.1), para cada notificação de intoxicação por 

agrotóxicos, estima-se que outras 50 não são notificadas, número que pode ser ainda 

maior.  A falta de pesquisas e preparo dos agentes de saúde é outro agravante do 

quadro da subnotificação, pois a ausência do dado a ser enviado para as centrais de 

controle impede que se desenvolvam pesquisas e políticas públicas que visem a sua 

diminuição. Contudo vale destacar que somente os dados oficiais são suficientemente 

altos para evocar intervenções públicas mais incisivas, ainda não levadas a cabo. 

Segundo o SINTOX, entre 1999 e 2012 houve 1.189.965 casos de intoxicação 

por agrotóxicos no Brasil, o que representa uma média de cerca de 7.627 casos por 

mês. Desses 5.545 vieram a óbito. Cabe destacar que esse quadro envolve tanto os 

episódios acidentais quanto os voluntários. A tabela 1 mostra os casos registrados de 

tentativa de suicídio na região sul do país no mesmo período e correspondem a cinco 

centrais, três do Paraná, uma de Santa Catarina (Florianópolis) e uma no Rio Grande do 

Sul (Porto Alegre). 

 

Tabela 1 - Tentativas de suicídio na Região Sul- 1999-2012 

Ano Tentativa de suicídio 

Tentativa de suicídio 

(porcentagem) 

1999 483 7,1 

2000 505 7,4 

2001 637 9,3 

2002 693 10,1 

2003 587 8,6 

2004 563 8,2 

2005 626 9,2 

2006 649 9,5 

2007 626 9,2 
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2008 407 6 

2009 378 5,6 

2010 283 4,1 

2011 216 3,1 

2012 173 2,6 

Total 6826 100 

Fonte: SINTOX, 2012. 

 

Como se pode observar na tabela, há uma redução expressiva de casos 

particularmente a partir de 2008, o que de maneira alguma permite afirmar que o 

problema vem sendo controlado. Isso porque a cobertura cronológica dos dados 

sofreu interrupções no período: os correspondentes à central de Maringá deixaram de 

ser enviados após o ano 2000 e os da central de Florianópolis foram interrompidos no 

ano de 2007, sendo que os demais mantiveram a regularidade das notificações até 

2009. 

Em suma, desconsiderando os limites da abrangência, regularidade e exatidão 

desses dados, o número total é alarmante, pois em 13 anos cerca de 6.830 pessoas 

tentaram suicídio utilizando agrotóxicos apenas na região Sul. Obviamente esse 

problema guarda relação direta com a produção e consumo dos mesmos, o que pode 

ser vislumbrado na figura 2, a seguir, que trata da comercialização dos insumos 

tóxicos. 
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Figura 2 - Curva de crescimento das vendas de agrotóxicos no Brasil 

 
Fonte: Pelaez e outros, 2012. Modificado por: Alene de Godoy 

 

A figura 2 traz um gráfico que expressa a expansão do mercado de agrotóxicos 

no Brasil. Considerando o período de 2000 a 2010,  verificamos aumentos progressivos 

e diretamente correlacionáveis às intoxicações. Entre 2002 e 2005 foram registrados 

cerca de 352.908 casos  de intoxicação por agrotóxicos. Por sua vez, de 2005 a 2010 as 

vendas aumentaram quase 200% e os casos de intoxicação dobraram, chegando a 

624.775. Ao analisar esses números, se prova que quanto maior o consumo de 

agroquímicos maiores serão os casos de contaminação explícita.  

No período de 1999 a 2009 o Estado do Paraná apresentou cerca de 40.000 

casos de intoxicação por agrotóxicos. Só na central de Londrina foram notificados 

cerca de 16.052 casos, ou quase a metade dos identificados no Estado. Contudo não 

tivemos nenhuma política para amenizar esse quadro, sequer foi feita divulgação dos 

acontecimentos para a população, numa explícita indicação de omissão do poder 

público ante esse fenômeno. Neste mesmo intervalo de tempo, apenas no Paraná 

houve cerca de 320 casos de óbitos por intoxicação, números também que não foram 

suficientemente levados ao conhecimento público, ainda que estejam disponíveis no 

site do SINTOX. Depreende-se que não há vontade e determinação política na 

explicitação do problema, pois uma vez isso feito, há que se atacar a origem do 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Série 1 0 -8 -24 24 76 70 57 115 184 162 190

-50

0

50

100

150

200

250

%
 



 

 
552 

problema e isso supõe colocar em suspeição a eficiência e a pertinência do modelo 

agrícola químico-mecânico tido como a saída para abastecimento da população e da 

dinamização da economia nacional. 

 

As lacunas na identificação dos dados no Paraná 

No ano de 2010 as centrais do Paraná passaram a enviar suas notificações para 

o SINAN, a justificativa foi a facilidade de envio e acesso aos dados. Este órgão 

funciona da mesma forma que o SINTOX, sendo alimentado por centrais. O SINAN 

possui um banco de dados chamado TABNET, a partir de variáveis selecionadas 

conseguimos visualizar algumas tabelas, contudo o sistema é confuso, de difícil acesso 

e, por fim, os dados não estão organizados segundo a mesma metodologia, razão pela 

qual não batem com os do SINTOX. 

A tabela 2, a seguir, trata dos casos de notificações por intoxicação no período 

de 2012 a 2013.  

 

Tabela 2- Casos de intoxicação por agrotóxico na região metropolitana de Londrina 
entre 2010 e 2013. 

Ano 2010 2011 2012 2013 Total 

Número de casos 17 25 27 20 89 

Número de casos (%) 19,1% 28,1% 30,3% 22,5% 100% 

Óbitos 0 1 1 1 3 

Fonte: SINAN, 2014 
 

A central de Londrina e região metropolitana recebe o nome de Centro de 

Intoxicação toxicológica (CIT), ao nos depararmos com esses dados, entramos em 

contato com o centro para obter maiores detalhes e entender o motivo da diminuição 

drástica nos casos; foi-nos enviado um novo dado de 2013, totalmente diferente do 

obtido acima, como pode ser contemplado na tabela 3, a seguir.  
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Tabela 3- Casos de intoxicação por agrotóxicos no ano de 2012, obtidos diretamente 
do CIT 

Ano Número de casos Número de óbitos 

2013 1551 7 

Fonte: CIT Londrina, 2015 
 

Entendemos que primeiramente não houve diminuição dos casos e sim um 

problema sistêmico na forma de classificar e agregar os dados, o que dificulta não 

apenas a sua sistematização, mas, sobretudo a adoção de medidas efetivas para 

combater o problema. 

Quanto maior a sua fragmentação, mais difícil à opinião pública conhecer a 

dimensão do problema e, com isso, pressionar o poder público na busca de soluções. 

 

Considerações Finais 

Com base nas considerações apresentadas, é possível afirmar que os casos de 

intoxicação por agrotóxicos crescem a cada ano, contudo ainda que haja certa 

melhoria na identificação dos sintomas e no diagnóstico correto, há lacunas na coleta 

de notificações e, sobretudo na disponibilização desses. Os dados oficiais disponíveis 

se encontram desatualizados ou apresentados de forma confusa, o que leva a crer que 

há uma decisão política em não projetar o problema, porque isso supõe o 

questionamento das condições de trabalho e produção no campo, que afetam 

primordial e intensamente os trabalhadores rurais e também os camponeses, as 

maiores vítimas do descontrole do mercado de agrotóxicos.   

As safras agrícolas vêm batendo recordes a cada ano e, com isso, a majoração 

de lucros: supõe-se que as frações de classe que os abocanham não estejam dispostas 

a discutir a que custo socioambiental isso vem sendo alcançado. Segundo o SINDAG 

(2010) o Estado do Paraná consome 14,3% total de agrotóxicos utilizados no Brasil. 

Contudo as externalidades geradas por esses agentes químicos não são contabilizadas, 

sequer aparecem nos dados em sua integralidade. Poucas são as pesquisas sobre os 

malefícios causados pelos agrotóxicos aos seres humanos, animais e ao meio 

ambiente, sabendo-se ainda muito pouco sobre as consequências do uso 

indiscriminado de agrotóxicos para a natureza e a sociedade.  
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Os órgãos governamentais que são responsáveis pelo controle das intoxicações 

em geral, como o SINAN, o SINTOX, a Vigilância Sanitária, o Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos (IBAMA) entre outros, não conseguem dimensionar e 

tampouco estabelecer o devido controle sobre a comercialização e o uso de 

agrotóxicos e suas consequências, a exemplo das intoxicações.  

Não bastasse a composição tóxica e nociva de todos os agrotóxicos liberados 

no Brasil, segundo dados do SINDAG (2010), cerca de 9% dos atualmente consumidos 

são contrabandeados, podendo conter substâncias ou concentrações químicas mais 

nocivas do que as aceitas. É necessário, pois, uma política que modifique o sistema 

agrícola ao qual estamos submetidos; que fomente e financie uma agricultura limpa, 

livre de agrotóxicos. Como lembra Bombardi (2010, p.11), apenas a sociedade 

organizada pode exigir mudanças e isso passa pela discussão e equacionamento da 

questão agrária, que há muito tempo deixou de ser um tema exclusivo ao campo, 

dizendo respeito à sociedade como um todo. 
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REFLEXÕES GEOGRÁFICAS FRENTE À SOCIEDADE DE 
CONSUMO 

Reflections geographical facing the consumer society 
 

Alaíde Mateus de Souza114 
Jeferson Ferreira da Silva Dias115 

 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Este artigo discorre reflexões sobre as seguintes questões: a crise ambiental que se apresenta 
como um desafio à ciência, ao poder público e à sociedade; o meio ambiente formado pelo 
homem e por elementos naturais; o capitalismo enquanto sistema ambicioso voltado à 
lucratividade, produzindo uma valorização do ter; a globalização exerce um papel considerável 
pois cria possibilidades para alavancar a produção e o consumo; o consumo aparece como um 
fator preponderante na crise ambiental, uma vez que envolve a produção de bens de consumo 
e de resíduos; o espaço geográfico mostra-se como o conjunto das relações das questões 
anteriores no passado e no presente. Utiliza-se para isso autores que nos ajudam a 
compreender a complexidade da temática ambiental. Nesse sentido, o presente artigo tem 
como objetivo expor de forma sucinta a relação da geografia com o homem e o meio, 
percorrendo discussões acerca do espaço geográfico, meio ambiente e consumo, 
apresentando situações em que a relação do homem com o meio é vista como dominante e 
propriedade. 
Palavras-chave: Espaço geográfico; Meio ambiente; Consumo. 
  

Abstract 
This article discusses reflections on the following issues: the environmental crisis that presents 
a challenge to science, government and society; the environment formed by natural and man-
made elements; capitalism as ambitious system returned to profitability, producing an 
appreciation of having; globalization plays an important role because it creates possibilities to 
boost production and consumption; consumption appears as a major factor in the 
environmental crisis, as it involves the production of consumer goods and waste; the 
geographic space is shown as a set of relations of the above questions in the past and present. 
Used to this author that help us understand the complexity of environmental issues. In this 
sense, this article aims to expose briefly the relation of geography with the man and the 
environment, covering discussions about the geographic space, environment and 
consumption, presenting situations where man's relationship with the environment is seen as 
dominant and property. 
Key words: Geographical area; Environment; Consumption. 

 

 

                                                           
114

Graduanda em Bacharel e Licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. 
pezinha@yahoo.com.br 

115
Graduando em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. jeferreirasp@hotmail.com 



 

 
557 

Introdução 

Nas últimas décadas, principalmente a partir do momento em que a qualidade 

de vida da sociedade começou a se sentir ameaçada, universidades e escolas, 

sociedade, poder público e pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento 

discutem a “questão ambiental” envolvendo o homem e a sua relação com o meio 

natural. 

Há muitas abordagens que pressionam essa relação e instigam reflexões 

geográficas na atualidade. Em razão de uma abordagem, muitas outras se desvendam, 

num ciclo corrompido. Por exemplo, o crescimento populacional demanda por mais 

alimentos, pois a distribuição de alimentos é deficiente; a produção de alimentos 

demanda por mais áreas agricultáveis e pastoris obtidas através de desmatamentos; 

os desmatamentos refletem em alterações no clima; o uso do solo como áreas 

pastáveis o torna, muitas vezes, compacto e improdutivo e a produção agrícola em 

larga escala demanda por uso de agrotóxicos, contaminando o solo e comprometendo 

a qualidade da água na bacia hidrográfica; o crescimento populacional e sua respectiva 

concentração no ambiente urbano, demanda por mais moradias, e a construção civil 

demanda por áreas, além de recursos vindos da extração de minérios, areia, argila, 

ferro, cimento, e a própria madeira; além disso, há aumento na demanda por energias, 

por bens de consumo mantendo ativas as indústrias de produção. Entre outros fatores, 

este ciclo não estaria completo sem falar-se na geração de resíduos. Nesse contexto, 

para manter uma sociedade com população crescente e com padrão de consumo 

elevado, o espaço urbano construído deixa marcas no espaço natural, modificando-o. 

Assim, percebe-se que as questões ambientais estão intimamente relacionadas à 

construção do espaço, da paisagem e à relação sociedade-natureza. 

Isso exposto, a Geografia como disciplina científica e acadêmica, envolve-se na 

temática das questões ambientais por possibilitar a uma visão holística da construção 

do espaço através das perspectivas passado, presente e futuro, envolvendo 

abordagens histórico, políticas, culturais, sociais e econômicas. No entanto, envolve-se 

muito mais por suas categorias de análise, tais como, o espaço, a região, a paisagem, o 

lugar, o mundo vivido, e outros que relacionam a Geografia com o meio. 
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Nesse sentido, o presente artigo objetiva refletir sobre o espaço geográfico 

construído a partir da relação de uma sociedade de consumo com o meio natural, para 

isso utilizará de conceitos e de bibliografias que discutem temáticas ambientais e o 

espaço, perfazendo uma explanação sintética sobre a temática. 

 

Uma discussão acerca de meio ambiente e consumo 

Definição de Meio Ambiente 

Por muito tempo a derrubada das matas, as fumaças expelidas pelas chaminés 

das indústrias, as descobertas de recursos naturais para uso científico e tecnológico 

foram vistos como sinal de progresso econômico, científico, tecnológico e social. O 

homem dominava o “meio ambiente” sem perceber que era parte dele. 

Para Trigueiro (2003) é comum e um equivoco de grandes proporções a 

confusão de que meio ambiente é sinônimo de fauna e flora apenas e que o ser 

humano é algo aquém do meio ambiente. Para o autor, meio ambiente deveria ser 

entendido como “algo que começa dentro de cada um de nós, alcançando tudo o que 

nos cerca e as relações que estabelecemos com o universo”, pois meio ambiente 

envolve um conjunto de fatores naturais, sociais e culturais com os quais o indivíduo 

interage, influencia e é influenciado. Nesse sentido, meio ambiente é composto pelo 

homem e pelo meio ao qual está inserido, num processo de interação entre ambos 

(TRIGUEIRO, 2003, p. 13). 

Conforme Trigueiro (2003), o mundo carece de cidadania ecológica, de um 

pensar e agir do homem como ser pertencente do meio ambiente, o que implica em 

direitos e deveres em relação a ele. 

Esse entendimento mais amplo do que seja meio ambiente nos 
revela um universo apaixonante onde tudo está conectado, cada 
pequena parte constitui o todo e o conhecimento não é estanque. A 
percepção dessa visão ambiental mais abrangente nos insere num 
movimento virtuoso de construção de cidadania no seu sentido 
superlativo: a cidadania ecológica planetária, tão necessária e bem 
vinda no século vinte e um. (TRIGUEIRO, 2003, p. 16). 

 

Trigueiro (2003) enfatiza que além da consciência de pertença do homem em 

relação ao meio, há a necessidade de um direcionamento holístico para as questões 
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ambientais, para o caráter multidisciplinar em todas as áreas do conhecimento e para 

a interpretação da realidade na qual tudo se conecta, interliga e se relaciona. Faz-se 

necessário refletir sobre as ações singulares e locais, pois elas podem ter reflexos 

pluralistas e globais. 

 

As Causas de uma Crise 

Naturalmente o homem, assim como os outros animais, precisa do meio 

natural para sobreviver. Contudo, diferentemente dos outros animais, o homem 

escolheu dominar a natureza ao invés de conviver em harmonia com ela. Chiavenato 

(1989) entende que dominar a natureza trata-se de declarar guerra contra ela e que, 

ao vencê-la, o homem é o próprio perdedor. 

O domínio sobre a natureza, ou seja, ao longo da história a má relação do 

homem com o meio natural, depredando-o, levou ao que muitos pesquisadores 

chamam de crise ambiental. Conforme Leff (2003), o planeta Terra vive uma crise 

ambiental e um risco ecológico que questionam o conhecimento do mundo. Esta crise 

se apresenta como um limite para repensar e reorientar o curso da história: limite de 

crescimento econômico e populacional; dos desequilíbrios ecológicos e das 

capacidades de sustentação da vida; da pobreza e da desigualdade social. Também se 

apresenta como crise do pensamento ocidental que, “ao pensar o ser como ente, abriu 

a via da racionalidade científica e instrumental que produziu a modernidade como 

uma ordem coisificada e fragmentada, como formas de domínio e controle sobre o 

mundo” (LEFF, 2003, p. 16). 

Assim, para Leff (2003) a crise ambiental é um problema de conhecimento e 

exige repensar o ser do mundo complexo e compreender suas vias de complexidade 

para então possibilitar novas vias de saber no sentido da reconstrução e reapropriação 

do mundo. 

O entendimento da crise ambiental implica um processo de desconstrução e 

reconstrução do pensamento, uma volta às origens, uma reflexão sobre a história e 

sobre a atuação antrópica na história e, deste modo, as causas da crise. Após, exige 

ações corretivas e/ou mitigadoras da crise e um posicionamento e modo de vida 

concretos visando uma relação harmoniosa com o meio. 
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Para Chiavenato (1989), uma das maiores causas dos problemas ambientais 

atuais se deve à cultura ambiciosa do homem que sempre privilegiou o ter em 

detrimento do ser, privilegiou o status embasado no possuir, no irrisório e no 

superficial. E as consequências da atuação antrópica voltadas à possuir mais que o 

necessário para viver com qualidade são graves e, muitas vezes, irreversíveis ao meio 

ambiente como um todo. E, infelizmente, conforme Leff (2003, p. 16), há uma 

racionalidade dominante que descobre a complexidade de seus limites na 

negatividade das consequências de seus próprios atos, “na alienação e na incerteza do 

mundo economizado, arrastado por um processo incontrolável e insustentável de 

produção”. 

Para muitas pessoas, das mais diversas áreas e profissões, as mudanças 

climáticas que tem ocorrido, tais como estações do ano desequilibradas e 

irreconhecíveis, bem como a abundância de chuvas ou a falta dela ocorrendo mais em 

algumas regiões do que em outras, ambas situações causando problemas no espaço, 

tratam-se de eventos climáticos que ocorreram nas diversas fases de evolução 

geológica e ecológica do planeta, não concordam em ser o comportamento do homem 

um agravante no que vem ocorrendo. Contudo, assim como Leff (2003), muitos 

autores e cientistas concordam que a crise ecológica atual não trata-se de uma 

mudança natural, mas advém da transformação da natureza instigada pelas 

concepções metafísica, filosófica, ética, científica e tecnológica do mundo. Assim, 

unifica ideologia, tecnologia e economia, provocando um constrangimento do mundo 

e da natureza. 

A partir da década de 1970, passamos a dispor de uma base mais extensa e 

confiável de evidências empíricas que vieram a afirmar os problemas ambientais 

globais, tais como, o agravamento do chamado “efeito estufa” e a perca intensiva da 

diversidade biológica. 

Nesse sentido, a mão invisível que governa o mundo, tão discutida nas 

disciplinas de economia nas mais diversas áreas científicas, torna-se visível, 

representável e mensurável, contudo, os olhos de quem a vê não são sensíveis à 

criticá-la e, assim, ela continua construindo, codificando e coisificando o mundo de 
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acordo com as regras e valores economicamente ambiciosos do mercado voltado à 

lucratividade (LEFF, 2003). 

Desde a época dos primeiros encontros mundiais acerca das questões 

ambientais, tem-se provocado a opinião pública em escala planetária, prova disso, são 

as conferências que foram realizadas buscando compromisso de diversos países para 

os problemas ambientais. Contudo, para construir um saber e uma racionalidade que 

orientem a construção de um mundo mais sustentável por pessoas conscientes de seu 

papel frente a essa construção, faz-se necessário uma mudança de mentalidade 

efetiva e o exercício de práticas educativas voltadas a um posicionamento concreto e 

consciente diante do mundo e da vida.  

 

Capitalismo, Globalização e o Consumo 

Acerca do sistema capitalista muitas críticas positivas e negativas podem surgir. 

Há muitas décadas de história, de erros e de acertos. Contudo, é fato que “o 

capitalismo destruiu o ser nos homens e privilegiou alguns com o ter” (CHIAVENATO, 

1989, p. 13). Conforme o autor, o verbo ter traduz a tamanha estupidez humana, ou 

seja, o homem ganancioso objetiva possuir e transformar em riqueza, sem preocupar-

se com o que é mais importante, o ser. O pensamento predominante do ter não é 

exclusivo das últimas gerações, pelo contrário, “praticamente surgiu com o mundo, 

quando o homem, depois de aprender a trabalhar e em seguida a pensar, inaugurou o 

modo de dominação sobre seu semelhante” (CHIAVENATO, 1989, p. 8), entendendo 

semelhante como as pessoas, a natureza e as coisas, ou seja, os elementos que 

interagem no meio ambiente. 

Por muito tempo, o homem viveu da caça, pesca e coleta de frutos, e quando 

os recursos numa região tornavam-se escassos, os homens migravam-se para outra 

possibilitando que os elementos da natureza ali se recompusessem. Tratava-se de uma 

relação harmoniosa com o meio. Com o crescimento populacional e a criação das 

cidades, aumentava-se a demanda por bens de consumo e, assim, passou a haver uma 

maior intervenção do homem no meio natural. Contudo, a percepção sobre a 

disponibilidade dos recursos naturais foi, por muito tempo, equivocada pensando-se 

que os recursos estariam sempre à disposição. Conforme Chiavenato (1989, p. 26), o 
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entendimento “de que a natureza é infinita mudou a partir do momento em que o 

homem, dominando a técnica, fabricou máquinas capazes de, em poucos dias, destruir 

uma floresta”. Contudo, mesmo ao entender a finitude dos recursos naturais, não 

houve reflexão e posicionamento concreto frente a atuação antrópica no planeta. 

Hoje, discute-se sobre a finidade e sobre a qualidade dos recursos disponíveis 

no planeta. Essa discussão envolve aspectos ligados ao padrão de consumo, pois este 

esbarra, a todo o momento, nos limites ambientais do planeta e nas mudanças 

observadas na natureza. Sabe-se que consumir é algo natural e não há um problema 

nisso, entretanto, os padrões e efeitos do consumo podem pressionar o meio 

ambiente e comprometer o atendimento das necessidades básicas da humanidade, a 

citar, a demanda por água potável. Muitos autores concordam que há um componente 

extremamente complexo que influência no estilo de vida, nos padrões sociais e nos 

desejos de consumo das pessoas, trata-se do fator cultural o qual, no seio do 

capitalismo voltado à lucratividade, molda a sociedade entorno de uma economia que 

se mantém quanto maior for o consumo, sem refletir sobre as consequências desse 

consumo, que são, entre outras, a extração de recursos para produzir e a geração de 

resíduos. 

Conforme Mello e Hogan (2007, p. 60) a explosão, consolidação e o início de 

um processo do consumo em massa tem raízes no cenário do pós Segunda Guerra 

Mundial com o crescimento populacional e econômico. A partir desse momento, 

conforme os autores (2003, p. 60) “passamos a consumir cada vez mais e, mais que 

isso, adotou-se em todo o mundo padrões de produção e consumo incompatíveis com 

a capacidade dos ecossistemas e das reservas existentes de recursos se recuperarem”. 

De acordo com Damiani (1991), o processo de humanização do homem é um 

processo contraditório e fruto do capitalismo, que recria carências e alienações e, 

posteriormente, busca superação para elas. Ou seja, o homem carece e quer mais e 

mais da natureza, mas sem contrapartida, sem dar condições e tempo para que a 

natureza possa se reestabelecer. Neste contexto, há muito aspectos envolvidos, para a 

autora, há um que não deve ser esquecido: trata-se da desigualdade. 

A desigualdade do desenvolvimento entre as classes, os países e os indivíduos 

no interior desse processo não pode ser menosprezada, assim como a desigualdade 
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fundamental entre uma objetividade aprofundada do ser humano, através do domínio 

cada vez maior da natureza, e a não apropriação dessa natureza, que compromete na 

base a humanização do homem. “Ocorre, de um lado, a destruição da natureza, e de 

outro, o homem da quantidade, do crescimento, do consumo desenfreado e alienado, 

num mundo em que tudo é, cada vez mais, mercantilizado” (DAMIANI, 1991, p. 83). 

Outro elemento importante no que tange ao consumo é a globalização. 

Conforme Pinheiro (2013), a globalização tem provocado mudanças econômicas, 

sociais, etc, significativas no mundo inteiro, inclusive os padrões de produção e 

consumo seguem a lógica imposta pelos grandes empreendedores transnacionais e 

interferem nas opções feitas pelos países, criando novas necessidades e novas 

demandas para uma sociedade que, mesmo em meio às discussões de uma crise 

ambiental, se torna cada vez mais complexa, exigente e ambiciosa.  

Isto exposto, percebe-se que o consumo, fomentado pelo sistema capitalista e 

globalizado, é um dos grandes responsáveis pelas transformações do espaço 

geográfico, pois uma vez que o capitalismo cria necessidades e produtos, é apenas se 

houver uma demanda que os problemas oriundos do consumo irão existir. 

 

O espaço geográfico no contexto da crise 

Muitos autores concordam haver uma dificuldade em definir o espaço 

geográfico (SANTOS, 1978; SILVA, 1991). Para Silva (1991) espaço geográfico refere-se 

a natureza social construída e criada pela natureza humana e pela natureza nata, 

também é espaço da produção e reprodução das relações sociais do planeta 

submetidas à tridimensionalidade espaço-temporal, considerando que tais relações se 

dão pelo trabalho. 

Conforme Santos (1978, p. 122), 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações 
realizadas através de funções e de forma que se apresentam como 
testemunho de uma história escrita por processo do passado e do 
presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que estão 
acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através de 
processo e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de 
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forças cuja a aceleração é desigual. Daí porque a evolução espacial 
não se faz de forma idêntica em todos os lugares. 

 

O espaço geográfico no contexto da discussão ambiental traz a marca da 

sociedade que, na relação do processo do passado com o presente e ao longo do 

processo civilizatório, se construiu pautada na ideia de progresso e evolução 

desenfreada resultando no contexto ambiental que pede novos caminhos, não 

permitindo ações aleatórias. Se no passado o espaço era construído em relações de 

dominação, atualmente e por isso faz-se necessário que o espaço seja modificado 

através de relações de parceria, sem interesses pessoais mas sim coletivos. 

 

Considerações Finais 

Por muito tempo as cenas de desmatamento, de fumaça expelida pelas 

chaminés das indústrias, da exploração de minérios, do aparecimento e crescimento 

de cidades próximas a leitos aquosos, foram vistos como sinônimos de progresso 

econômico e, mais tarde, de desenvolvimento tecnológico. De fato, tais cenas 

contribuíram para a atual situação econômica no globo, para bem e para mal e mais 

para uns em detrimento de para outros. Contudo, demorou-se em pensar e se 

posicionar em comedir os impactos negativos que poderia estar causando o modelo de 

desenvolvimento que o mundo estava trilhando, entretanto, mesmo após a realização 

de encontros nacionais e internacionais, de inúmeras publicações científicas acerca das 

discussões ambientais, prevalece até nos dias atuais os interesses do capital: as matas 

continuam a cair dando lugar à produção pecuária ou agrícola; o solo está cada vez 

mais alterado em razão dos insumos que recebe para produzir mais alimentos; as 

áreas agrícolas são convertidas em loteamentos e invadidas pela crescente área 

urbana; as construções civis nunca estiveram no acelerado ritmo de expansão qual 

está hoje, demandando cada vez mais a extração de minérios tais como cimento, areia, 

ferro, argila; a qualidade da água está comprometida pelo mau uso que se faz da bacia 

hidrográfica como um todo; comprometida a qualidade da água compromete-se a sua 

disponibilidade para consumo; a falta d’água afeta a própria dignidade de vida. 
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As discussões acerca da temática ambiental não se findam em um evento ou 

em um livro, pois há distintos posicionamentos entre classes sociais, entre interesses 

públicos e particulares, entre cientistas, entre governos, entre Nações. 

Diante das atuais preocupações da sociedade, dos governos, das escolas e 

universidades diante as questões ambientais tais como disponibilidade, conservação e 

preservação dos recursos naturais, pensar em consciência ambiental pressupõe refletir 

a própria origem da problemática ambiental e a relação histórica homem-natureza. 

Nesse sentido, o presente artigo está inserido num contexto histórico, social, 

político, cultural e econômico que desafia a repensar a construção e a transformação 

do espaço na sua totalidade e muitos autores concordam ser a ciência geográfica 

grande aliada no modo interdisciplinar dada à complexidade do pensar e do agir 

ambiental. 

Trata-se, pois, de um esforço em contribuir para os debates acerca da temática 

ambiental, defendendo que as categorias da geografia instigam a reflexão à atual 

relação do homem com meio ao qual está inserido e do qual depende para sua 

sobrevivência. 

Dessa forma, espera-se que o presente artigo contribua para novos olhares 

geográficos, nos âmbitos científicos e educacionais, sobre a relação do homem com a 

natureza, construindo e transformando o espaço, possibilitando reflexões críticas e 

refletindo na sociedade uma relação de valores e de consciência ambiental coletiva. 

Pois, o geógrafo, tem papel de trazer contribuições aos problemas espaciais e não 

apenas desvendá-lo. 

A Geografia possibilita a harmonia entre homem/sociedade pela organização 

do espaço para um desenvolvimento urbano em concordância com os limites impostos 

por cada região, como por exemplo: capacidade hídrica, relevo, clima, e solo; e o 

homem/natureza, relacionando a necessidade do homem com a disponibilidade dos 

recursos finitos da natureza, com base em estudos empíricos e científicos, 

promovendo a manutenção e ou conservação do espaço para evitar ou mitigar os 

impactos ao meio ambiente. 

Como podemos perceber, a relação do homem com o meio é importante para a 

manutenção da vida na terra. A utilização excessiva dos recursos naturais causam 
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sérios impactos não só em uma região, mas também as outras que dependem da 

mesma. O homem e as espécies que necessitam do meio serão afetados. Então, deve-

se lembrar que o homem depende da natureza para viver, mas a natureza sem o 

homem continuará existindo por muito tempo. 
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A INTRODUÇÃO DO EUCALIPTO (EUCALYPTUS SPP.) 
COMO MÉTODO DE REFLORESTAMENTO NA RESERVA 

BIOLÓGICA UNIÃO. 
The introduction of eucalyptus (eucalyptus spp.) as a reforestation method in 

Reservation Union Biological. 
 

Ana Paula Pessoa dos Santos116 
Francisca Fabrícia Gomes de Farias117 

José Carlos Linhares da Silva118 
 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O presente trabalho tem como proposito, definir, analisar e compreender, de forma minuciosa 
e objetiva, como ocorreu o processo de reflorestamento na Reserva Biológica União, a partir 
da formação histórico-organizacional sofrida pela antiga “Fazenda União”, além de enfatizar as 
características fitoecológicas do gênero Eucalyptus Spp., como também, as importâncias 
socioeconômicas, biogeográficas e ecológicas das principais espécies introduzidas na zona de 
amortecimento da Reserva Biológica União. Seguindo as propostas metodológicas específicas 
sobre a existências de métodos e métodos de realização do processo investigativo de um 
determinado objeto de estudo, foi utilizado, para a execução desta pesquisa, o método de 
abordagem indutivo, por ser este um argumento fundamentado em premissas, cuja 
aproximação dos fenômenos caminham geralmente para planos cada vez mais abrangentes, 
indo das constatações mais particulares às leis e teorias. Propomos esta pesquisa como 
procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que nos permite descobrir novos 
fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer âmbito seja ele acadêmico ou não. Este estudo 
foi feito a partir do procedimento de coleta de dados, mediante a técnica de documentação 
indireta. Este procedimento possibilitou o alcance de resultados satisfatórios, tendo em vista 
sua importância e complexidade. 
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Reserva Biológica; Reflorestamento;  
 
Abstract 
This work has as purpose, define, analyze and understand, thorough and objective way, how 
was the process of reforestation in the União Biological Reserve, from the historical and 
organizational training undergone by the old "Union Finance" and emphasize the features 
phytoecological the genus Eucalyptus spp., but also the socio-economic importance, 
biogeographical and ecological major introduced species in the buffer zone of the Union 
Biological Reserve. Following the specific methodological proposals on the stocks of methods 
and implementation methods of the investigative process of a given object of study, was used 
to carry out this research, the inductive method of approach, because it is a reasoned 
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argument on assumptions, whose approach the phenomena usually go for increasingly 
comprehensive plans, ranging from more particular findings to the laws and theories . We 
propose this research as a systematic procedure reflective, critical and controlled, allowing us 
to discover new facts or data, relationships or laws, in any field be it academic or not. This 
study was done from the data collection procedure, by indirect documentation technique. This 
procedure allowed the achievement of satisfactory results, given its importance and 
complexity. 
Key words: Protected Areas; Biological Reserve; Reforestation; 

 

Introdução 

Em meados da década de sessenta, em meio ao processo de desmatamento 

destinado a produção agrícola, pecuária, expansão urbana, projetos agrominerais e 

hidrelétricos, além da comercialização da madeira, e do extrativismo de interesse 

econômico (MORA e GARCIA, 2000, p. 14), o Governo Federal, por intermédio do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, decreta e sanciona a Lei nº 4.797, de 20 

de outubro de 1965119, que torna obrigatório, pelas empresas concessionárias de 

serviços públicos, o emprego de madeiras preservadas, com objetivo de, além de repor 

a cobertura vegetal extraída para os devidos fins, reduzir a degradação do solo, e 

consequentemente, o processo de desertificação. 

Todavia, anterior a promulgação desta lei, o processo de reflorestamento já 

acontecia em território brasileiro, porém, sem o devido acompanhamento e 

determinações especificas. Buscando cumprir com as determinações interpostas a 

partir do regulamento expedido após sua sanção, as empresas estatais, paraestatais e 

privadas, responsáveis pelo cumprimento da norma, buscam alternativas que 

viabilizem seu cumprimento, sem que estes intervenham em suas atividades, para isto, 

torna-se importante a utilização de espécies que contribuam, tanto ecologicamente, 

quanto economicamente. 

Em meio ao crescente consumo de madeira no Brasil, principalmente entre os 

anos 80 e 90, as plantações florestais têm sido fundamentais para o processo de 

preservação das florestas nativas. Estas plantações, em sua maioria, compostas por 

pinus e eucaliptos, correspondem a 35% de toda a madeira consumida, 
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Lei nº 4.797/1965 disponível para visualização e download em: 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.797-
1965?OpenDocument>. 
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aproximadamente 100 milhões de m³/ano. (MORA e GARCIA, 2000, p. 20). Além da 

preservação das florestas nativas, os habitats modificados, e em processo de 

reflorestamento, proporcionam ao meio ambiente, a retenção de gás carbônico (CO2) 

da atmosfera pelas árvores, através da fotossíntese, liberando oxigênio (O2); e a 

regulagem do ciclo hídrico, com aumento do deflúvio. 

O consumo excessivo de madeira, somado as legislações estabelecidas, 

proporcionaram o crescimento da conscientização ambiental, que consequentemente, 

provocaram mudanças significativas no que envolve as políticas no âmbito florestal em 

nível global. No Brasil, com a criação de áreas destinadas a preservação da 

biodiversidade local, muitas florestas que anteriormente seguiam normas internas de 

preservação e reprodução das espécies, ganham, segundo Vital (2007, p. 235), “uma 

importância cada vez maior para a sustentabilidade do desenvolvimento ecológico e 

socioeconômico”. 

Deste modo, propomos um debate acerca da importância do processo de 

reflorestamento, neste caso, a partir da inserção do Eucalipto (Eucalyptos spp.) na 

flora brasileira. Como método de delimitação da área de estudo, buscamos 

intencionalmente conhecer e analisar a inserção desta espécie no Bioma Mata 

Atlântica, limitando-se a um ambiente especifico, mais precisamente, a Reserva 

Biológica União, ambiente conhecido como sendo um dos locais onde se iniciou o 

processo de introdução do Eucalipto (Eucalyptos spp.) no Brasil. 

Complementando o debate acerca da inserção desta espécie na flora brasileira, 

elencamos ainda, uma breve descrição sobre as legislações em vigor referente a 

realização deste procedimento, inicialmente, sobre a criação das Unidades de 

Conservação, sua definição, caracterização, e importância. Em seguida, em 

consonância as subdivisões interpostas as Unidades de Conservação, ressaltamos 

também sobre a definição, caracterização e importância da Reserva Biológica União, 

como ambiente de proteção e preservação das espécies nativas. Posteriormente, 

concluindo o estudo referente a introdução do Eucalipto (Eucalyptos spp.) como 

processo de reflorestamento da Reserva Biológica União, foi realizado a caracterização 

fitoecológica da espécie, como também, de sua importância socioeconômica e 

ecológica para a o meio ambiente. 
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Definição de Unidades de Conservação 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (CF/88, Art. 
255). 

 

Mediante este direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, foi 

sancionado pela Presidência da República em 18 de julho de 2000, a Lei nº 9.985120, 

que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 

instituindo assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), que tem como objetivo, estabelecer os critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. 
De acordo com o SNUC (2000), Unidade de Conservação é: 

o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 

 

O SNUC é regido por órgãos consultivos e deliberativos, centrais e executores, 

são eles, respectivamente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), e suas unidades de conservação (UC) podem ser 

divididas em dois grupos (categorias), Unidades de Proteção Integral e Unidades de 

Uso Sustentável, que, por sua vez, se dividem formando subgrupos, como podemos 

observar no esquema a seguir: 
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Lei nº 9.985/2000, disponível para visualização em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm>.  
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Imagem 1 - Subdivisão das Unidades de Conservação 

 
 Fonte: SNUC, 2000 

 

A diferença entre estes grupos é que: I - o objetivo básico das Unidades de 

Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei; II – o objetivo 

básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. (Lei nº 9.985/2000. Art. 

7º, § 1 e 2). 

Tendo como base a conjuntura organizacional das unidades de conservação, 

propomos realizar uma análise mais detalhada sobre a Reserva Biológica União, um 

dos subgrupos ligados as Unidades de Proteção Integral, onde, além de sua 

caracterização, iremos abordar as importâncias, econômicas e sociais desta UC, com 

ênfase as alterações provocadas pela ação humana nas últimas décadas, em especial, a 

uma das espécies inseridas antropicamente na flora brasileira, o Eucalipto (Eucalyptos 

spp.). 

As Reservas Biológicas (RB) são unidades de conservação de proteção integral, 

que tem como objetivo a “preservação da biota e demais características naturais, sem 

interferência humana direta ou modificações ambientais, exceto, as medidas de 

recuperação de seus ecossistemas e as ações de manejo indispensáveis para 

recuperação e preservação do equilíbrio natural, da diversidade biológica, e dos 

processos ecológicos naturais” (Lei nº 9.985/2000, Art. 10). 

Existem três restrições referentes a utilização das áreas pertencentes as 

Reservas Biológicas, que assemelham-nas as demais unidades de conservação de 
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proteção integral, expostas nos § 1º, 2º e 3º do artigo supra citado, que determinam 

que:  

“I - a Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei; II - é proibida a visitação pública, 
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento 
específico; III - a pesquisa científica depende de autorização prévia do 
órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às 
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 
previstas em regulamento”. 

 

Reserva Biológica União: Informações Gerais e Caracterização Ambiental 

Criada a partir do Decreto s/nº, de 22 de abril de 1998121, a Reserva Biológica 

União encontra-se localizada no Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente nas 

Baixadas Litorâneas, sob coordenadas 22º25’40” S, 42º02’06” O, com uma área de 

3.126 hectares122, perímetro de 78,81 km, abrangendo os municípios de Rio das 

Ostras, Cassemiro de Abreu e Macaé, constituindo assim a Zona de Amortecimento 

(ZA) da RB (ICMBio. 2008a, p. 15).  

Existe uma peculiaridade com relação a Reserva Biológica da União, pois as 

áreas que compreendem a RB, ainda no século XIX, faziam parte das terras que 

compunham o imóvel rural “Fazenda União”, que, de acordo com o ICMBio (2008a, p. 

16), órgão que administra a RB, pertenciam ao Sr. Joaquim Luiz Pereira de Souza, pai 

do Ex-Presidente da República Washington Luís (1926 a 1930). 
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Decreto s/nº, de 22 de abril de 1998, disponível para visualização e download em: < 
http://www.icmbio.gov.br/ce 
psul/images/stories/legislacao/Decretos/1998/dec_22_04_1998_criareservabiologicauniao_rj.pdf >. 

122
Dados corresponde ao que está determinado na escritura da antiga Fazenda União. Disponível para 
visualização e download em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/ENCARTE%201-r ebio.pdf>. 
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Imagem 2 – Mosaico de Ortofotos. Reserva Biológica União. 

 
 Fonte: ICMBio, 2008 

 

De acordo com sua localização, a RB está inserida no Bioma Mata Atlântica, 

que, segundo o MMA [200-}, “é um complexo ambiental que engloba cadeias de 

montanhas, vales, planaltos e planícies de toda a faixa continental atlântica leste 

brasileira”. O Bioma Mata Atlântica é um dos mais ricos e ameaçados, com diversas 

espécies inseridas no Livro Vermelho da flora brasileira, por isso a importância da 

criação das UC’s em todo o território brasileiro. 

O clima predominante na ZA da RB é o Tropical Úmido, com duas estações 

distintas, uma chuvosa (verão), com temperaturas e índices elevados, uma seca 

(inverno) com temperaturas e índices moderados. A temperatura e a pluviosidade 

oscilam em média entre os 18 e 24ºC, e 1100 e 2400mm, respectivamente. 

(TAKIZAWA, 2005 apud. MMA/ICMBio, 2008a). 

As unidades geológicas de maior ocorrência na Zona de Amortecimento são o 

Complexo Paraíba do Sul, unidade São Fidélis (Mnps), ocupando 35,7% da área da ZA, 

o Complexo Região dos Lagos (Py1rl) com 18,1% e Granito Sana (ελ5) com 15,2%, já as 

unidades geomorfológicas de maior ocorrência na ZA são as unidades de Escarpas 

Serranas, com 41%, as Colinas Isoladas com 13,5%, e as Planícies Aluviais, com 12,3%.  

Os solos mais representativos desta ZA são o Cambissolo Háplico, o Latossolo 

Vermelho-Amarelo ou Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico ocupando percentuais 

iguais (27,3%) e o Argissolo Vermelho-Amarelo, correspondendo a 17,5%. (PROJETO 

RIO DE JANEIRO, 2001 apud. MMA/ICMBio, 2008a). 
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Devido as atividades desenvolvidas na antiga “Fazenda União”, toda à região 

que compreende atualmente a ZA da RB União sofreu forte processo de degradação, 

tendo como principal fenômeno, o da substituição da vegetação nativa por sistemas 

agropecuários e núcleos urbanos, proporcionando assim um grande número de 

fragmentos florestais em diferentes estágios, em bom estado de conservação. As áreas 

hoje ocupadas por pastagens extensivas, são áreas antes constituídas por Florestas 

Ombrófilas Submontanas e/ou de Baixada, e compreendem a maior porção da ZA da 

RB, com 44,6% da cobertura vegetal. As demais formações existentes nesta ZA são as 

Florestas Ombrófilas Densas Submontanas (24,4%), Capoeiras Submontanas (5,1%), 

Florestas Ombrófilas Densas de Terras Baixas (7,0%), Capoeiras de baixada (2,6%). 

(ICMBio, 2008b). 

 

Imagem 3 – Mosaico de mapas temáticos. “A – Geológico; B – Geomorfológico; C – 
Pedológico; e D – Cobertura Vegetal. 

 
Fonte: ICMBio, 2008ab. 

 

Sua fauna também é bastante diversificada, com centenas de espécies entre 

aves, répteis, insetos, peixes e mamíferos, com destaque ao Mico-Leão-Dourado 

(Leontopithecus rosalia), que de acordo com o MMA (2003), é um dos primatas mais 

ameaçados de extinção no mundo. Entre as diversas espécies da fauna brasileira, são 

também encontradas espécies exóticas, entre elas uma, bem conhecida, com 

ocorrência em diversas regiões/biomas do país, o caracol-gigante africano (Achatina 

fulica), molusco que, segundo o Instituto Hórus [200-], foi introduzido e cultivado para 
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alimentação humana na tentativa de substituir o escargot Helix aspersa, além de ser 

utilizado como isca para pesca em pesqueiros comercias.  

Em meio as diversas características ambientais existentes, mais 

especificamente, em seu meio biótico, a região da RB União destaca-se por abranger 

um dos remanescentes de Mata Atlântica em processo de conservação, além disso, 

tornou-se conhecida em meados do Séc. XX, pela extração de madeira que serviam de 

lenha para mover os antigos trens a vapor, quando ainda propriedade privada, 

administrada pela Companhia Inglesa The Leopoldina Railway Company Limited123. 

 

Imagem 4 – Reserva Biológica União, Rio das Ostras/RJ 

 
Fonte: ICMBio, 2008a 

 

Essa atividade promoveu um processo de reflorestamento, onde, na 

oportunidade, eram introduzidas espécies de Eucaliptos (Eucalyptos spp.), em sua 

maioria, originarias da Austrália, que adaptam-se facilmente a todas as condições 

climáticas. Deste modo, seguindo a proposta estabelecida, buscamos analisar e expor 

algumas considerações acerca das características desta espécie, assim como sua 

importância histórica e econômica para o desenvolvimento da região. 

 

Eucalipto: Caracterizações Fitoecológicas 

De acordo com o Departamento de Ciências Florestais da Universidade de São 

Paulo – DCF/USP, [201-?], os Eucaliptos são espécies vegetais do gênero Eucalyptus 

                                                           
123

Companhia inglesa responsável pela gestão da antiga “Fazenda União” entre os anos de 1939 e 1949. 
(Fonte: ICMBio, 2008, p. 17). 
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Spp., da família das Myrtaceae, originarias da Austrália, Nova Guiné, Indonésia e 

Filipinas, com aproximadamente 600 espécies, adaptáveis as diversas condições 

geoecológicas, sendo sua primeira descrição feita pelo botânico francês Charles Louis 

L'Héritier de Brutelle, em 1788. Mora e Garcia (2000, p.23), afirmam que, a maioria 

destas espécies são típicas de florestas altas, e de florestas densas. As árvores típicas 

de florestas altas medem entre 30 e 50 metros de altura, e as de florestas densas entre 

10 e 25 metros de altura. Afirmam ainda que aproximadamente 30 a 40 espécies são 

arbustivas.  

A disseminação das sementes de Eucalipto (Eucalyptus spp.) pelo mundo, 

segundo Mora e Garcia (2000, p.25), teve início no século XIX, sendo o Chile, em 1823, 

o primeiro país latino-americano a introduzir esta espécie em sua flora. Em 1850 

países como Portugal e Espanha também testaram o cultivo do Eucalipto (Eucalyptus 

spp.). De acordo com a ABRAF (2012), mais de 100 países (tropicais e subtropicais) 

praticam a eucaliptocultura com pelo menos uma ou duas de suas espécies.  No Brasil, 

historicamente, pressupõe-se que o Eucalipto (Eucalyptus spp.) foi introduzido em 

1868, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, porém, entre 1904 e 1909, foram 

desenvolvidas atividades e testes experimentais por Edmundo Navarro de Andrade, 

Engenheiro Agrônomo, que, por duas vezes, assumiu interinamente o Ministério da 

Agricultura (1933-1934), no Governo do então Presidente Getúlio Vargas.  

Além da ZA da RB União, no estado do Rio de Janeiro, foram introduzidas 

espécies de Eucaliptos nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, 

Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Santa Catarina e 

Maranhão. 

As espécies mais utilizadas no Brasil e no mundo são o E. grandis, E 

camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus, E. urophyla, E. viminalis, E. saligna e o E. 

citriodora. (MORA e GARCIA, 2000. p.25). Na ZA da RB União as espécies utilizadas no 

decorrer do processo de reflorestamento foram o E. saligna e o E. alba. (ICMBio, 2008. 

p.17). 

(A) E. SALIGNA SM.:  

“árvore perenifólia, de 20-30 m de altura, originária da Austrália, de 
tronco ereto com casca lisa descamante, algumas vezes persistente 
na base, de cor acinzentada ou branco-azulada. Ramagem aberta 
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formando copa rala. Folhas simples, lanceoladas ou largo-lanceoladas 
de ápice alongado, coriáceas, com leve odor de cineol, verdes, muito 
mais claras na face de baixo, com numerosas glândulas de óleo 
essencial e nervura principal amarelada e bastante destacada, de 10-
20 cm de comprimento, com pecíolo arroxeado ou amarelado de 1,5-
3,0 cm”. (BENTEC, [201-?]). 

 

(B) E. ALBA EX.:  

“árvore perenifólia de tamanho médio que atinge de 7 a 20 m de 
altura, forma do fuste não é boa, e a copa geralmente tem mais da 
metade da altura total da árvore. A espécie é decídua na estação 
seca. Originaria da região tropical no norte da Austrália, dispersa em 
zonas de alta precipitação. Alcança melhor desenvolvimento nas 
Planícies onduladas próximo aos cursos d’água, em solos derivados 
de granito e arenito. A espécie é de Floresta Aberta Baixa. Densidade 
básica é 1,040 g/cm3”. (IPEF, 2014). 

 

Considerando que os Eucaliptos (Eucalyptus spp.), a partir das perspectivas 

Biogeográficas e Ecológicas, são classificadas como espécies exóticas, estas se diferem 

das demais, por, segundo Deansereau (1957, p.267. apud. FREITAS, 2012. p.4), serem 

única e exclusivamente dependentes da ação humana para se disseminarem, ou seja, 

“o eucalipto não coloniza outras áreas além daquelas onde é plantado” (sic).  

 

Importância Socioeconômica e Ecológica das Espécies 

Para que possamos compreender a importância socioeconômica e ecológica do 

plantio de Eucalipto (Eucalyptus spp.) na flora brasileira, torna-se necessário 

conhecermos algumas das legislações que diretamente estabeleceram a possibilidade 

e o controle sobre a realização desta prática em território brasileiro. Estas legislações 

sofreram alterações ao longo do tempo, assim como a prática do plantio desta 

espécie. 

Em 23 de janeiro de 1934, o então Presidente da República, Getúlio Dornelles 

Vargas, sob influência do Ministro Interino da Agricultura, Edmundo Navarro de 

Andrade, sanciona o Decreto nº 23.793, que aprova o Código Florestal brasileiro, 

revogado posteriormente pela Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, que instituiu o 

novo Código Florestal. Este, por sua vez, também revogado pela Lei nº 12.651 de 25 de 
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maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras 

providências124.  

Como pressuposto e, mencionado anteriormente, entre os anos de 1868 e 

1909 ocorreu a introdução do Eucalipto (Eucalyptus spp.) no território brasileiro. Esta 

prática foi de fundamental importância para as pretensões dos então administradores 

da antiga Fazenda União. Esta propriedade, no final da década de trinta, pertenceu a 

uma Companhia Inglesa The Leopoldina Railway Company Limited, responsável na 

época, pela extração de madeira utilizada para mover os antigos trens a vapor. 

No início da década de quarenta, a Companhia inicia o processo de 

reflorestamento da área com Eucaliptos (Eucalyptus spp.), com objetivo de suprir a 

demanda necessária para as atividades da companhia, além de substituir a vegetação 

nativa extraída anteriormente. Este procedimento deu-se a partir da instalação de um 

viveiro de mudas das espécies E. saligna e E. alba, coordenada e controlada pelo Eng. 

Agrônomo Dr. Nelson C. Brioso. (ICMBio, 2008. p.16/17). 

Com o declínio da produção cafeeira em 1949, a Companhia Inglesa 

proprietária da “Fazenda União” passou por uma crise financeira intensa, por ser este 

o principal produto por ela transportado. Em 1950, a Companhia Inglesa passou ao 

domino brasileiro, passando a chamar-se de Estrada de Ferro Leopoldina. Posterior a 

estes episódios, surge em 1957, mediante a Lei nº 3.115, de 16 de março, a Rede 

Ferroviária Federal S.A. (R.F.F.S.A.), “que iniciou a preservação de dormentes125 em 

usinas que começaram a ser instaladas em todas as regionais”. (ICMBio, 2008. p.17).  

“A ampla utilização da madeira de eucalipto pode diminuir o consumo da 

madeira de espécies nativas, cada vez mais sujeitas às restrições de corte, de governo e 

de sociedade” (CAMPINHOS, 2001. apud. FERREIRA, 2008), deste modo, em 1964, é 

inaugurada a Usina de Tratamento de Dormentes Engenheiro Hugo Motta, sob 

responsabilidade da R.F.F.S.A., que, antecipando-se a Lei 4.797, de 20 de outubro de 

1965, dá continuidade ao processo de reflorestamento através da eucaliptocultura na 

“Fazenda União”. 

De acordo com o ICMBio (2008. p.17) 

                                                           
124

Lei nº 12.651/2012, disponível para visualização em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/20 12/lei/l12651.htm >. 

125
Peça colocada transversalmente à via, e onde se assentam e fixam os trilhos das ferrovias. 
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Entre os anos de 1965 e 1985, a “Fazenda União” foi administrada 
pelo Engº Florestal Roberto Luiz Pereira da Silva, (...), Na sua gestão a 
Usina de Tratamento de Dormentes Hugo Motta foi considerada a 
unidade de maior produtividade dentro de toda a R.F.F.S/A, 
chegando a tratar 45.000 dormentes por mês. 

 

Com o passar dos anos, o plantio do Eucalipto (Eucalyptus spp.) como fonte de 

matéria-prima em território brasileiro, mediante os devidos processos de 

reflorestamento, não se prendeu à produção de suas espécies apenas como 

combustível das locomotivas e das dormentes para assentamento dos carris e trilhos 

das linhas férreas, como aconteceu na “Fazenda União”, mas também, foram e ainda 

são, indispensáveis nas empresas do setor de celulose e papel, chapa e siderurgia, 

como lenha e carvão vegetal, posteriormente, como postes, madeira para estruturas 

nas construções civis, além de madeira bruta para as empresas moveleiras. (MORA e 

GARCIA, 2000. p. 50 à 61). 

A partir da década de 80, com a substituição dos trens a vapor movido a lenha, 

pelos trens movidos a óleo diesel, a administração da “Fazenda União” dedicou-se 

apenas ao cultivo de Eucaliptos (Eucalyptus spp.) destinados a produção de 

dormentes, isto porque, entre os anos de 1985 e 1989, quando a “Fazenda União” 

passou a ser administrada pelo Engº Civil Paulo César Pereira Vilhena, a mata nativa 

sofreu forte interferência, marcada pelo excessivo corte de madeira de em toras 

(ICMBio, 2008, p. 17), tal iniciativa fez com que o plantio das espécies E. saligna sm. e 

E. alba ex. fossem substituídas pela espécie E. citriodora nú., devido suas 

características físico-mecânicas, ou seja, crescimento acelerado, além de serem mais 

adequadas para a produção de dormentes.  

 

E. CITRIODORA NÚ. 

“árvore perenifólia e muito aromática, de 15-30 m de altura, 
originária da Austrália, de tronco ereto, com casca lisa e decídua, 
branca, cinza ou rósea, pulverulenta, com marcas rebaixadas. 
Ramagem longa, formando copa aberta. Folhas com forte odor de 
citronela, as juvenis alternas, estreitas a largo-lanceoladas, às vezes 
falcadas, pecioladas, verde-escuras em ambas as faces, também 
aromáticas de 10-20 cm de comprimento, com as nervuras 
secundárias divergindo em 45 graus com a nervura principal. 
Inflorescências em panículas terminais, com 3-5 flores brancas, de 
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botões ovoides e ápice hemisférico pontiagudo, de 7-8 mm de 
diâmetro. Frutos (cápsulas) ovoides, deiscentes, com valvas 
afundadas, de cerca de 10 mm de diâmetro. Sementes pretas”. 
(BENTEC, [201-?]). 

 

A espécie E. citriodora nú, amplamente cultivada mediante reflorestamento, 

de acordo com a Bentec Sementes (2014), é também utilizada para extração do óleo 

essencial de suas folhas, nas indústrias de perfumaria e de desinfetantes. Segundo 

Castro (2010), pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), conseguiram transformar este óleo em mentol sintético, 

utilizado pelas indústrias de produtos de limpeza, medicamentos, perfumaria e 

cosméticos, fragrâncias e aromas, além de empresas especializadas na produção de 

confeitos (balas e pastilhas). 

 

Conclusão 

Notadamente, o manejo sustentável dos Eucaliptos (Eucalyptus spp.) tem sido 

um fator intrínseco no processo de reflorestamento da flora brasileira. Este processo, 

não só proporciona condições adequadas e de real interesse do mercado consumidor, 

mas também é condição impar para o processo de preservação de toda a 

biodiversidade existente, sendo este, o fator mais importante se levarmos em 

consideração à temática acerca do ponto de vista ambiental. 

Cientes da necessidade do consumo desta matéria-prima por parte de 

indústrias e empresas, de diversos gêneros, atentamos também a importância deste 

recurso as centenas de animais, pássaros, plantas e insetos que necessitam do devido 

equilíbrio, tendo como referência as devidas condições ambientais. A alteração 

descontrolada deste equilíbrio, proveniente da retirada excessiva das florestas 

naturais, e consequente reposição a partir das florestas plantadas, proporcionam a 

diminuição das diferentes comunidades de seres vivos nestes habitats. 

A exploração florestal, segundo Mora e Garcia (2000, p.63), não devem 

ultrapassar a capacidade limite de regeneração das florestas, deste modo, a 

introdução do Eucalipto (Eucalyptus spp.) insere-se como método de equilíbrio, 

mesmo sendo este originário de áreas com características ambientais diferenciadas. 
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Para isto, o estabelecimento de consórcios entre as empresas responsáveis pelo 

procedimento de reflorestamento e as reservas de matas nativas caminham atrelados 

as posturas de proteção ambiental que visam o devido equilíbrio entre os meios 

biótico e abióticos da zona de amortecimento das reservas ambientais, seguindo o 

determinado em legislação pelos órgãos deliberativos, centrais e executores. 

Problemas e imprevistos são comuns em qualquer atividade, principalmente 

quando dependentes das ações naturais do meio ambiente. A atividade desenvolvida a 

partir de técnicas silviculturistas, proporcionaram um resultado benéfico aos 

ambientes naturais afetados pela atividade comercial constante, constituindo assim, 

um ambiente planejadamente modificado, porém, tecnologicamente preservado. 
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ASPECTOS INICIAIS DA OCORRÊNCIA DO MOLUSCO 
Achatina fulica Bowdich, 1822 NA CIDADE DE MARINGÁ 

(PR) 2005 – 2013 
Aspects of the occurrence of initial Achatina fulica Bowdich, 1822 Maringá in city (PR) 

2005-2013 
 

Renan Valério Eduvirgem126 
Maria Eugênia Moreira Costa Ferreira127 

 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar a distribuição de Achatina fulica, também 
conhecido como caramujo-gigante-africano na cidade de Maringá-Pr, levando em 
consideração o número de reclamações da população registradas na Secretária de 
Saúde da cidade, no período correspondente de 2005 a 2013. A metodologia utilizada 
foi à leitura de arcabouço literário de livros, revistas cientificas impressas e eletrônicas, 
bem como trabalhos publicados em anais de congressos. Os dados fornecidos pela 
Secretária de Saúde de Maringá foram imprescindíveis para êxito deste trabalho. Na 
cidade de Maringá foi possível observar os bairros onde ocorre possivelmente a maior 
e menor concentração do molusco Achatina fulica, por meio das reclamações 
realizadas na Secretária de Saúde. 
Palavras-chave: Achatina fulica; Caramujo; Molusco. 

  
Abstract 
This work aims to analyze the distribution of Achatina fulica, also known as giant African snail 
in the city of Maringa-Pr, taking into account the number of population of complaints 
registered with the Health Secretary of the city, in the corresponding period of 2005 2013. The 
methodology used was the literary framework of reading books, printed and electronic 
scientific journals and papers published in conference proceedings. Data provided by the 
Health Secretary of Maringá were essential for success of this work. In the city of Maringa it 
was possible to observe the neighborhoods where possibly occurs the highest and lowest 
concentration of Achatina fulica, through complaints made in the Health Secretary.. 
Key words: Achatina fulica; snail; Mollusk 
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Introdução 

A cidade de Maringá localiza-se na porção Sul do Brasil e Noroeste do Estado 

do Paraná, as coordenadas geográficas de 23°25’31”S e 51°56’19”W (Figura 01), com 

altitude média de 596 metros, com unidade territorial de 487,052 Km2, sua densidade 

demográfica é de aproximadamente 733,14 hab/ Km2. Com população estimada de 

391.698 mil habitantes (IBGE, 2014). 

 

Figura 01 - Localização de Maringá (PR) 

 
 

Conforme Souza, Alves e Alves (2006), o molusco Achatina Fulica, também 

conhecido como caramujo africano teve sua inserção no Brasil no ano de 1988 para 

substituir o caramujo europeu Helix (o escargot), todavia devido ao pouco consumo da 

população brasileira a espécie do molusco A. Fulica foi abandonada, por este fato a 

espécie é considerada invasora.  

Segundo Thiengo (2007) no Paraná a espécie foi inserida através de uma feira 

agropecuária na década de 1980.  

O Paraná possui 399 municípios, destes a SESA-PR registrou a ocorrência de A. 

Fulica em 132 municípios do estado, podendo ser observado na Figura 02. 
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Figura 02 - Ocorrência de A. Fulica no Estado do Paraná. As divisas representam as 22 
regionais de Saúde da SESA/PR. 

 
Fonte: Colley, Fischer., 2009 

   

Na cidade de Maringá o caramujo-gigante-africano, Achatina Fulica Bowdich, 

1822, está causando incomodo a população há aproximadamente uma década já 

registrada na Secretária de Saúde de Maringá. Por este fato, este trabalho tem como 

objetivo analisar a distribuição do molusco na cidade por meio dos registros, cujo 

constam no banco de dados da Secretaria de Saúde, no período correspondente de 

2005 a 2013. 

A metodologia utilizada foi à leitura de arcabouço literário de livros, revistas 

cientificas impressas e eletrônicas, bem como trabalhos publicados em anais de 

congressos, concomitante aos dados fornecidos pela Secretária de Saúde de Maringá, 

na qual foram imprescindíveis para êxito deste trabalho. 
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Desenvolvimento  

Segundo Lowe et al. (2004) o molusco A. Fulica é está entre as cem piores 

espécies exóticas invasoras do planeta. 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006) as espécies invasoras 

são organismos alóctone, cujos estes ameaçam espécies, ecossistemas e até mesmo 

habitats. O Ministério do Meio Ambiente salienta que a economia, biodiversidade, e 

saúde humana são afetadas diretamente. 

A espécie A. Fulica (Figura 03 e Figura 04) é um molusco terrestre, nativo de 

diversas regiões da África (Vasconcelos; Pile, 2001).  

 

Figura 03 - Concha de Achatina Fulica (Bowdich, 1822) 

 
Fonte: Simone, 2006 
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Figura 04 - Achatina fulica  

 
Fonte: Barçante et al., 2005 

 

Resultados e Discussão  

Foi realizado a analise das ocorrências do molusco A. Fulica na cidade de 

Maringá nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, para 

analise da dispersão do caramujo.  

Foi possível analisar onde possivelmente está localizada a maior quantidade do 

molusco de acordo com a quantidade registrada pela secretária de saúde, como pode 

ser observado no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Quantidade de reclamações de A. fulica  
CARAMUJO AFRICANO 

BAIRRO TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                      

JD. ALVORADA 65 10 12 11   9 8 4 6 5 

VILA MORANGUEIRA 46 2 3 7 2 7 8 5 6 6 

ZONA 07 41 4 3 1 1 7 8 13 1 3 
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ZONA 03 (VILA OPERÁRIA) 41 3 6 8 8 10 1 5     

PQ. DAS GREVÍLEAS 21 3 2 7 2 4 2     1 

ZONA 05 21 6 1 3 1 3 4 2   1 

PQ. DAS LARANJEIRAS 20   3 3 5 2 1 4   2 

ZONA 06 20 4   2 1 4 4 1 1 3 

JD. ITAIPÚ 19 1   6 2 5 1 4     

PQ. RES. TUIUTI 17 2   6 1 2 3 2   1 

VILA ESPERANÇA 16 3 2 6 1 3 1       

VILA MARUMBY 15   1 5 1 2   4   2 

ZONA 04 15 1 2 3 2 3 3 1     

JD. UNIVERSO 13 3 2 2   1   3 1 1 

ZONA 02 13 2 4 5   1 1       

PQ. RES. AEROPORTO 12 1   3 1 2 1 2   2 

JD. COPACABANA 11   2     1 4 3 1   

CJ. INOCENTE V. JR (Borba 
Gato) 

10 3 1 1 1 2   1 1   

JD. LIBERDADE 10 3 3 1   1   2     

ZONA 08 10   1 5 1   2     1 

CJ. RES. BRANCA VIEIRA 9     2     4 2   1 

CJ. RES. REQUIÃO 9 1 1 2 1 2 1 1     

JD. IMPERIAL 9 3 1 4 1           

PQ. DAS BANDEIRAS 8   1 1   1 2 2   1 

PQ. HORTÊNCIA 8     1   5       2 

PQ. RES. QUEBEC 8 1   3   3   1     

VILA NOVA 8   1 3 1 2 1       

JD. BERTIOGA 7 1 1 3       2     

PQ. DAS PALMEIRAS 7     2   2   1 2   

CJ. HAB. LÉA LEAL 6 1 1 1   1     1 1 

JD. VITÓRIA 6 1 1 3       1     
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VILA EMILIA 6 1 1   1 1   2     

CJ. HAB. H. M. DE BARROS 5     2 1   1   1   

JD. AMÉRICA 5 1   1   1 1 1     

PQ. RES. CIDADE NOVA 5   1 1   1 2       

VILA SANTO ANTÔNIO 5 1   2 1       1   

CJ. HAB. SOL NASCENTE 4 1       1 1 1     

CJ. HAB. THAÍS 4     1       1 1 1 

CJ. RES. NEY BRAGA 4 2         1     1 

JD. DOS PASSAROS 4           2 2     

JD. PINHEIROS 4   1 2           1 

JD. SÃO SILVESTRE 4 1     1 2         

LOTM. BATEL 4         1 1     2 

EBENEZER 4     2           2 

PQ. AVENIDA 4     2   2         

CJ. HAB. CHAMPAGNAT 3         1 2       

CJ. RES. CIDADE ALTA 3     1   1   1     

CJ. RES. PARIGOT DE SOUZA 3         2   1     

CJ. RES. PAULINO C. FILHO 3 1 1 1             

CJ. RES. RODOLPHO 
BERNARDI 

3   2         1     

JD. INDAIÁ 
3         2   1     

JD. LAODICÉIA 
3       1     2     

JD. VEREDAS 
3           1 2     

PQ. RES. ANDREIA 
3           2 1     

PROLAR  
3       1 2         

CIDADE CAMPO 
2     2             

CJ. HAB. ITATIAIA 
2           1 1     

JD. IPANEMA  
2         1   1     
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JD. OASIS  
2         1       1 

JD. OLÍMPICO 
2             2     

JD. PARIS 
2         1 1       

JD. SÃO JORGE 
2     1     1       

JD. TUPINAMBA 
2 1               1 

JD. UNIVERSITÁRIO 
2     1   1         

MORADIA ATENAS 
2             2     

PORTAL DAS TORRES 
2         1     1   

PQ. IND. BANDEIRANTES 
2           1   1   

PQ. INDUSTRIAL 
2 1               1 

PQ. ITAIPU 
2                 2 

VILA BOSQUE 
2       1         1 

VILA SANTA IZABEL 
2         1 1       

VILA VARDELINA 
2     1       1     

ZONA 01 
2     1   1         

CHÁCARA AEROPORTO 
1                 1 

CIDADE JARDIM 
1         1         

CJ. CIDADE CANÇÃO  
1               1   

CJ. HAB. KARINA 
1           1       

CJ. HAB. SANTA FELICIDADE 
1             1     

CJ. ITAPARICA  
1                 1 

CJ. RES. ANGELO PLANAS 
1   1               

CJ. RES. GUAIAPÓ  
1       1           

CJ. RES. PLANVILLE  
1             1     
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CJ. SANENGE 
1 1                 

JD. ACLIMAÇÃO  
1           1       

JD. ALAMAR 
1         1         

JD. CAMPOS ELÍSEOS  
1     1             

JD CANADA  
1     1             

JD.GUARARAPES 
1             1     

JD. INTERNORTE  
1           1       

JD. IPIRANGA 
1     1             

JD. ITAPUÁ 
1 1                 

JD. KAKOGAWA 
1       1           

JD. MONTE BELO  
1     1             

JD. NOVO OASIS 
1   1               

JD. PARAÍSO  
1     1             

JD. REAL 
1     1             

JD. SANTA HELENA  
1     1             

JD. SOCIAL  
1     1             

JD. SOL 
1 1                 

JD. TROPICAL 
1               1   

COND. VILLAGE 
1         1         

LOTM. GRAJAÚ 
1                 1 

PQ. DA GAVEA  
1             1     

PQ. RES. PATRÍCIA 
1       1           

PQ. TARUMÃ 
1       1           

VILA CAFELÂNDIA 
1     1             
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TOTAL 
682 72 63 140 44 112 82 93 27 49 

Fonte: Secretária de Saúde de Maringá (PR) 

 

No ano de 2005 (Quadro 01) foi possível verificar que os maiores índices 

ocorreram no Jardim Alvorada com dez ocorrências. Nas Zonas 05, 06 e 07 foram 

registrados os índices de reclamações superiores a quatro e inferiores a sete. Os 

demais bairros obtiveram menos que quatro ocorrências. 

No ano de 2006 (Quadro 01) o Jardim Alvorada permanece sendo o bairro com 

maior índice de reclamações, compreendendo que possivelmente ocorre quantidade 

superior do molusco A. Fulica neste bairro. Neste ano o Jardim Alvorada obteve doze 

reclamações, sendo duas a mais que no ano anterior. Em 2006 a Zona 03, também 

conhecida como Vila Operária foi o local de Maringá que mais obteve reclamações na 

Secretária de Saúde, totalizando seis reclamações, “perdendo” somente para o Jardim 

Alvorada. Assim nota-se que o Jardim Alvorada obteve o dobro de reclamações em 

relação à Vila Operária. Os demais bairros obtiveram valores inferiores a seis 

reclamações. 

Em 2007 não foi diferente, pois o Jardim Alvorada novamente foi o bairro que 

mais registrou reclamações do molusco na Secretaria de Saúde, todavia neste ano os 

índices aumentaram como se pode notar no Quadro 01, sendo os bairros com maiores 

índices: Jardim Alvorada, Parque das Grevíleas, Parque Residências Tuiuti, Vila 

Morangueira, Vila Esperança, Zona 08, Zona 02, Vila Marumbi e Parque Itaipu.  

O ano de 2008 foi um ano atípico, pois neste ano não foi registrado nenhuma 

reclamação no Jardim Alvorada e como pode ser observar neste ano (Quadro 01) foi 

um ano em que na maioria dos bairros ocorre baixíssimo índice, salvo as localidades, 

Zona 03 e Parque das Laranjeiras.  

Em 2009 a Vila Operária obteve mais reclamações com o total de dez 

ocorrências, superando o Jardim alvorada que neste ano obteve nove reclamações. 

Como se pode observar (Quadro 01) os bairros que mais houve reclamações foram: 

Vila Operária, Jardim Alvorada. Vila Morangueira e Zona 07. Os demais bairros houve 

poucas reclamações do molusco A. Fulica. 
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No ano de 2010 os bairros que novamente obtiveram maior número de 

reclamações a respeito do molusco foram Jardim Alvorada, Zona 07 e Vila 

Morangueira (Quadro 01). 

Pode ser observado que no ano de 2011 o bairro que obteve maior número de 

reclamações foi a Zona 07, já no ano de 2012 e 2013 é notório foram Jardim Alvorada 

e Vila Morangueira.  

De acordo com o Quadro 01, os bairros Jardim Alvorada, Vila Operária, Vila 

Morangueira e Zona 07, foram às localidades que mais obtiveram reclamações. Os 

bairros nas proximidades tenderam a ter menor quantidade de reclamações, como 

observado no Quadro 01. Indicando assim que possivelmente as localidades com 

maior quantidade de reclamações são as localidades com maior quantidade de A. 

Fulica. 

 

Considerações Finais  

Na cidade de Maringá pode-se observar que os bairros que apresentam a maior 

quantidade de reclamações na Secretária de Saúde são possivelmente os bairros que 

possuem maior quantidade de A. fulica. 

Neste contexto pode-se concluir preliminarmente com os levantamentos, 

informações e dados adquiridos até o momento que Jardim Alvorada, Vila Operária, 

Vila Morangueira e Zona 07, são as localidades em Maringá que possuem maior 

quantidade do molusco sendo o Jardim Alvorada o possível bairro onde foi iniciada a 

infestação na cidade, pois neste bairro está concentrada a maior quantidade de 

reclamações de A. Fulica.  

Este estudo permitiu identificar quais bairros possuem mais reclamações do 

molusco em Maringá, cujo bairro que possui mais reclamações é Jardim Alvorada. No 

entanto esta pesquisa terá continuidade com mapeamento dos bairros e quadras em 

que ocorreu o aparecimento de A. fulica, para identificação das localidades e 

detalhamento para averiguar se tais localidades favorecem a reprodução do molusco, 

concomitante a sua espacialização geográfica, pois o mapeamento irá auxiliar na 

identificação da localidade onde foi iniciado os primeiros casos de A.fulica. 
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE NO ENTORNO DA RODOVIA ESTADUAL - 

MT 471, EM RONDONÓPOLIS-MT 
Conservation status of permanent preservation areas - the case of Rodovia do Peixe-

Rondonópolis-MT 
 

Alex Teodoro Martello128 
Normandes Matos da Silva129 

André Marcondes Andrade Toledo130 
 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O objetivo geral foi o de identificar as principais atividades antrópicas desenvolvidas em Áreas 
de Preservação Permanente (APPs), situadas às margens da Rodovia Estadual MT 471, 
conhecida como “Rodovia do Peixe”, em Rondonópolis, região Sudeste de Mato Grosso. 
Especificamente, buscou-se identificar os usos das terras nas propriedades rurais inseridas na 
área de estudo. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva com dados primários e 
uma bibliográfica com dados secundários, sendo que, para a coleta de dados primários, foi 
utilizado um questionário pré-elaborado e aplicado junto aos proprietários rurais da referida 
APP. Constatou-se que 60,0% dos proprietários residem de forma permanente nas 
propriedades, sendo que há aqueles que fazem uso das mesmas temporariamente, apenas 
para lazer, sob a forma de pesqueiros (16,7%), dentre outras formas de uso. A água utilizada 
nas propriedades é originada principalmente de poço (48,13%) e de olho d’água (25,93%). Do 
total de entrevistados 21,42% informaram que a vegetação da APP está parcialmente 
suprimida e 10,71% restrita ao barranco do rio; 14,83% responderam existir resíduos sólidos 
dispostos irregularmente na margem do rio. Sugere-se que o Poder Público municipal e 
estadual, além de ONGs e Associações de Moradores participem de forma conjunta, buscando 
viabilizar ações de sensibilização e monitoramento ambiental, buscando proteger os 
remanescentes de APPs ainda conservadas, bem como recuperar os ambientes degradados 
presentes na área de estudo. 
Palavras-chave: Recursos hídricos; Área de Preservação Permanente; Meio Ambiente. 
 

Abstract 
The general goal was to identify the main anthropic activities developed in Permanent 
Preservation Areas (PPAs), located on the shore of Rodovia Estadual MT 471, known as 
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“Rodovia do Peixe”, in Rondonópolis, southeast region of Mato Grosso. Specifically, sought to 
identify the usages of lands in rural properties inserted in the study área. For this, it was 
developed a descriptive research with primary data and a bibliography with secondary data, 
wherein to collect the primary data it was used a questionnaire prepared beforehand and 
applied together with the landowners of the referred PPA. It was found that 60,0% of the 
owners live permanently in the properties, whereas there are those who make usage of them 
temporarily, just for leisure, as a kind of a fish pond (16,7%), among other ways of usage. The 
water used in the properties is originated mainly from well (48,13%) and from headspring 
(25,93%). From the total of the interviewed 21,42% reported that the vegetation of APP is 
partly  suppressed and 10,71% restricted to the ravine of the river 14,83% answered there are 
waste disposed irregularly on the river shore. It is suggested that the city and the state 
government, in addition to NGOs and Neighborhood Associations participate together, seeking 
to enable awareness-raising actions and environmental monitoring, seeking to protect the 
remaining still preserved PPA, as well as recovering the degraded environments present in the 
area of study. 
Keywords: Resources; Permanent Preservation Areas; Environment. 

 

Introdução 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) 

identificou no Estado, aproximadamente um milhão e duzentos mil hectares de matas 

ciliares, e cerca de cem mil hectares de reservas legais degradadas (MATO GROSSO, 

2009).  

Cerca de 690 propriedades rurais de Mato Grosso cadastradas na base de 

dados da SEMA-MT estão com o processo de recuperação (Plano de Recuperação de 

Área Degradada - PRAD) desenvolvido em desacordo com o pactuado nos Termos de 

Ajustamento de Condutas (TACs). 

Mato Grosso possui uma área aproximada de 90 milhões de hectares. De 

acordo com pesquisa de Azevedo e Saito (2013), a área total das propriedades rurais 

cadastradas no Sistema de Licenciamento de Propriedades Rurais (SLAPR), 

representou algo em torno de 21,95 milhões hectares, constituindo 30,7% da área 

regularizada até o ano de 2006. Ou seja, 70% da área potencialmente ocupada por 

propriedades rurais no Estado não possuía regularização. 

Nesse contexto, segundo o entendimento de Pereira Junior et al. (2004) o 

avanço populacional sobre as Áreas de Preservação Permanentes (APPs), favorece o 

desequilíbrio dos seus processos ecológicos, o que pode resultar em perda de 

resiliência do sistema natural.  
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Na busca por identificar elementos que promovem impactos ambientais sobre 

Áreas de Preservação Permanentes situadas às margens da Rodovia Estadual MT 471, 

conhecida como “Rodovia do Peixe” em Rondonópolis-MT, o presente estudo 

identificou algumas características socioeconômicas e ambientais da área de estudo, 

com foco na situação do uso e ocupação nas APPs, na margem direita do rio Vermelho 

em um trecho de 24km. Na concepção de Tundisi et al. (2008) toda a APP tem 

importância na preservação dos recursos hídricos e na proteção do solo, devendo ser 

preservado, pois a ocupação pode causar danos na qualidade da água e 

vulnerabilidade dos recursos hídricos afetando inclusive os cursos destes. 

Apresentou-se neste estudo que a preservação desta APP precisa iniciar com o 

estabelecimento de atitudes proativas em termos de respeito à legislação ambiental 

vigente, por parte dos moradores da região que se encontram há mais de uma década 

no local e utilizam os recursos hídricos para lazer e sobrevivência, porém, em alguns 

casos, promovem um processo de alteração e degradação ambiental, que poderão ter 

consequências perniciosas, inclusive na área urbana. 

Sob esta compreensão o objetivo geral deste estudo foi entender o atual 

cenário de uso e ocupação das terras nas propriedades situadas às margens de uma 

rodovia estadual situada no município de Rondonópolis. Especificamente, buscou-se 

identificar as principais atividades desenvolvidas na área de estudo, com vistas a 

estabelecer um perfil socioambiental dos moradores locais.  

O presente artigo tem sua formação embasada em quatro diferentes etapas: a 

introdução, que trouxe além dos objetivos e do tema, alguns aspectos para a 

construção do estudo; o desenvolvimento, que foi constituído pelos procedimentos 

metodológicos, incluindo os resultados e discussões em que foram apresentados 

dados sobre a pesquisa descritiva e as considerações finais. 

 

Área de Preservação Permanente e o Uso de Recursos Hídricos 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) e todos os recursos naturais que a 

formam necessitam de preservação, por isso a necessidade de cumprimento da 

legislação ambiental, isto porque, segundo Eugenio et al. (2011), esta traz dentre 

outros aspectos a importância do planejamento territorial, a necessidade de ações de 
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combate a destruição dos recursos nos âmbitos local, regional ou nacional e, de forma 

especial, a fiscalização quanto ao cumprimento do que rege a própria lei sobre o meio 

ambiente. 

Segundo preconiza a legislação vigente no Brasil nas APPs existe o objeto de 

preservar a cobertura florestal nativa, preservando desta forma os recursos hídricos; a 

paisagem e toda a biodiversidade, que pode sucumbir se a fauna, flora e as águas não 

são devidamente protegidas das mãos transformadoras do homem. A Resolução n.º 

303, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de acordo com Brasil 

(2002), estabelece parâmetros de utilização e manutenção das APPs. 

Piroli et al. (2012) esclarecem que a proteção da APPs ocorre somente com a 

conscientização e participação da comunidade, que se utiliza dos recursos, sendo que 

a proteção dos recursos hídricos é importante para a manutenção da fauna e flora. A 

partir da manutenção da fauna silvestre (macro e micro) ocorre equilíbrio entre as 

espécies, fato este que impede a proliferação demasiada de alguma espécie que possa 

prejudicar as demais e, inclusive a produção de alimentos para a humanidade.  

A preservação das espécies traz benefícios ao próprio ser humano, segundo 

Brasil (1988, p.69) todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à saúde, qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

Em caso específico de proteção às águas no Brasil, a Lei nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997, denominada “Lei das Águas” instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH. 

Complementa Antunes (2001, p.411) que: “Água é um elemento indispensável a toda e 

qualquer forma de vida. Sem a água é impossível a vida [...]”. Todavia, aponta-se que 

este recurso é limitado e finito. Deste modo, por ser essencial a manutenção da vida, 

não pode ser utilizado de forma desnecessária e excessiva. 

Também sobre a preservação das águas e a legislação que compõe políticas de 

proteção a este recurso, salienta Milaré (2009) que estes são de domínio público, 

assim, pertencem não apenas ao município, mas a União e Estados, incluindo o Distrito 
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Federal, dependendo da localização, cabendo a todos os níveis atuar na proteção 

destes recursos. 

 

Área de Estudo e Procedimentos Metodológicos 

A área de estudo está apresentada na Figura 1 

 

Figura 1 – Localização de Rondonópolis e da área de estudo 

 
Fonte: Google Earth® e Dados da Pesquisa.  

 

Rondonópolis é um município do Sudeste do Estado de Mato Grosso e se 

destaca pela agropecuária, existindo uma natureza privilegiada com fauna e flora típica 

do bioma Cerrado, e que se apresenta do ponto de vista econômico, com uma 

expressiva representatividade no agronegócio do Brasil.  

A área de estudo faz divisa (margens da Rodovia MT 471) com o Parque 

Estadual Dom Osório Stoffel, o qual é uma unidade de conservação de proteção 

integral, de acordo com o Sistema nacional de Unidades de Conservação (Lei 

9.985/2000), e tem por objetivo a proteção dos ecossistemas naturais, incluindo fauna 

e flora da região. 

Os trabalhos foram viabilizados a partir de pesquisa descritiva, que teve como 

primeira etapa a realização de reuniões de planejamento para a elaboração de ações 

que visaram à realização de entrevistas com os moradores da Rodovia do Peixe.  
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Os resultados preliminares apresentados neste estudo foram coletados no mês 

de junho de 2014 e trouxeram, dentre outras informações, o perfil socioeconômico 

dos proprietários rurais e aspectos ambientais das propriedades inseridas na área de 

estudo. As entrevistas com os proprietários rurais foram aprovadas pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso. Os dados foram 

quantificados e tabelados em planilha eletrônica. 

A análise apresentada neste artigo é de estudo quantitativo, que no 

entendimento de Severino (2007) constitui uma forma de análise que permite ao 

pesquisador conhecer a realidade, a partir da tendência do grupo. 

 

Resultados e Discussão 

O resultado aqui apresentado, como foi anteriormente comentado, se 

relaciona aos dados primários de uma pesquisa descritiva, sendo que a discussão foi 

estruturada com a relação de dados primários e secundários. Estes últimos 

apresentados no desenvolvimento do tema área de preservação permanente e uso de 

recursos hídricos. 

As informações secundárias tiveram como base trabalhos acadêmicos que 

trataram dos temas centrais deste artigo, ou seja, das APPS e dos recursos hídricos, 

considerando o seu uso e consequências. 

O uso existente nas propriedades pesquisadas está retratado na tabela 1. 

Constatou-se que 60,0% dos proprietários utilizam como moradia, enquanto que 

40,0% responderam outros. Dentre os que responderam a opção outros, 6 (50,0%) do 

total citaram que fazem uso da propriedade para lazer e 02 (16,7%) pesqueiro, os 

demais não especificaram. 

 

Tabela 1 – Utilização da Propriedade 
Utiliza a propriedade Número Absoluto Número Relativo % 

Moradia 18 60,00 

Outros 12 40,00 

TOTAL 30 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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A pesquisa vai ao encontro do que apontaram Pereira Junior et al. (2004) 

quando citaram que o avanço da ocupação humana sobre as APPS pode ocorrer para 

moradia e lazer, com o uso de forma inadequada dos recursos naturais, gerando 

problemas especialmente nos recursos hídricos. 

Os problemas com o avanço populacional não são atuais, pois 48,15% dos 

proprietários estão no local há mais de nove anos. Isto aponta para o fato de que este 

avanço já vem ocorrendo na Rodovia do Peixe há mais de uma década (tabela 02). 

 

Tabela 2 – Tempo de Posse da Propriedade 
Tempo de posse Número Absoluto Número Relativo % 

< 3 anos 9 33,34 

3-6 anos 5 18,51 

6-9 anos 0 0,00 

> 9 anos 13 48,15 

TOTAL 27 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

A tabela 3 mostra as principais atividades nas propriedades presentes na área 

de estudo. Segundo as respostas dos participantes da pesquisa que permitiu o 

desenvolvimento da Tabela 3, as propriedades localizadas nas APPs da Rodovia do 

Peixe são utilizadas 37,50% moradia; 31,25% lazer; 16,66% pesqueiro; 8,34% outros e 

6,25% pecuária. 

 

Tabela 3 – Uso/atividades da propriedade 
Uso da propriedade Número Absoluto Número Relativo % 

Lazer 15 31,25 

Moradia 18 37,50 

Pesqueiro 8 16,66 

Bar/Restaurante 0 0,00 

Pousada 0 0,00 
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Pecuária 3 6,25 

Outros 4 8,34 

TOTAL 48 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

O uso das propriedades referentes a classe 'outros' divide-se em produção de 

frango (1), produção de porco/frango (1), agricultura (2), sendo este com produção de 

mandioca, milho e árvores frutíferas. 

Ainda buscando identificar as características do uso dos recursos hídricos, foi 

levantada a origem da água utilizada nas propriedades, conforme apresentado na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 – Origem da Água Utilizada na Propriedade 
Origem da água utilizada na 

propriedade 

Número Absoluto Número Relativo % 

Rio Vermelho 0 0 

Sanear 0 0 

Olho d’Água 7 25,93 

Córrego 3 11,12 

Poço 13 48,13 

Outros 3 11,12 

Não respondeu 1 3,70 

TOTAL 27 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

A água utilizada nas propriedades é originada principalmente de poço (48,13%) 

e de olho d’água (25,93%). Importante ressaltar que aqueles que utilizam olho d’água 

relataram o fato dessas fontes estarem secando, o que sinaliza possível ocorrência de 

processo de impacto ambiental decorrente das alterações do uso e ocupação da terra. 
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Ao observar os problemas que ocorrem com as fontes de água das 

propriedades é relevante constatar, como bem expressa Barbosa Filho (2008), que 

muitas vezes os prejuízos ambientais aos recursos hídricos geram outros impactos 

negativos. 

Ainda fazendo uma relação dos dados da pesquisa, tem-se a concepção de 

Coutinho et al. (2013) de que os processos hidrológicos dinâmicos acabam gerando 

transformações significativas na ocupação da terra e no uso dos recursos naturais, 

muitas vezes causando danos irreversíveis. Como, por exemplo, o uso dos recursos 

hídricos como esgoto ou depósito de lixos, que geram prejuízos nos mananciais e 

acabam em um processo de destruição, prejudicando não apenas os ribeirinhos e 

pessoas que vivem nas zonas rurais, como também, nos centros urbanos. 

Tendo como premissa de que a vegetação nativa na margem do rio auxilia na 

preservação dos recursos hídricos, a presente pesquisa ainda identificou, de forma 

geral, como se encontra a situação da vegetação das APPs localizadas na Rodovia do 

Peixe, com as seguintes observações apresentadas na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Vegetação Nativa na Margem do Rio 
Vegetação nativa na 

margem do rio 

Número Absoluto Número Relativo % 

Suprimida 4 14,29 

Parcialmente suprimida 6 21,42 

Restrita ao barranco do rio 3 10,71 

Conservada em toda área 13 46,43 

Presença de espécies 

frutíferas exóticas* 

2 7,15 

TOTAL 28 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Percebe-se na Tabela 5 que embora o percentual mais elevado seja de 46,43% 

de proprietários que consideram conservada toda a área de sua propriedade, aponta-
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se que 46,42% demonstram problemas na referida APP, pois 21,42% da vegetação está 

parcialmente suprimida; 14,29% suprimida e 10,71% restrita ao barranco do rio. 

Aponta-se que a falta de conhecimento dos pesquisados é um dos fatores que 

leva cada propriedade da APP analisada a ter problemas com a preservação dos 

recursos naturais. Isto ocorre segundo Eugenio et al. (2011) dentre outros fatores pela 

falta de planejamento territorial e o uso indiscriminado dos recursos naturais. 

O Estado de Mato Grosso tem como principal atividade econômica o 

agronegócio, desta forma, as APPs por vezes são ocupadas por pastagens para a 

produção de gado leiteiro e de corte ou são utilizadas como lavouras, em que são 

plantadas diversas culturas, com expressiva tendência para a soja e o milho, que 

constituem o carro-chefe da economia mato-grossense. 

Sobre a poluição dos recursos hídricos, a pesquisa investigou se havia resíduos 

sólidos e outros materiais depositados na margem do rio (tabela 6). 

 

Tabela 6 – Resíduos e Outros Materiais Depositados na Margem do Rio 
Resíduos e outros materiais 

depositados na margem do rio 

Número Absoluto Número Relativo % 

Sucatas, tambores, madeiras, etc. 0 0,00 

Lixo 4 14,83 

Material de construção 0 0,00 

Tambores de ceva 2 7,40 

Lixeiro 2 7,40 

Não 2 7,40 

Não respondeu 17 62,97 

TOTAL 27 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Observou-se que 62,97% não responderam a este questionamento, podendo-

se inferir que há falta de conscientização e sensibilização a respeito da necessidade de 

preservar as margens dos rios de resíduos sólidos ou materiais que possam trazer a 
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poluição e contaminação dos mananciais hídricos. Somado a isso, existem as 

dificuldades para que ocorra uma fiscalização ambiental eficiente e sistemática na área 

de estudo. 

Ainda na Tabela 6 observa-se que 14,83% reponderam existir lixo na margem 

do rio; 7,40% tambores de ceva e 7,40% lixeiro, também demonstrando um processo 

de prejuízo a natureza com possível contaminação da água do rio com resíduos sólidos 

gerados nas propriedades. 

De acordo com estudo de Piroli et al. (2012) verifica-se que, para não ocorrer 

poluição ou destruição dos recursos naturais nas APPs é preciso que exista um 

processo de conscientização e sensibilização dos moradores da localidade de que, 

somente a proteção dos recursos naturais podem preservar a fauna e a flora, 

permitindo o equilíbrio de todas as espécies, inclusive a humana. 

 

Considerações Finais 

O uso dos recursos das APPs em desacordo com a legislação ambiental vigente 

(Lei 12.651 e 12.272/2012) promove a perda de biodiversidade, bem como auxilia na 

escassez de recursos hídricos de boa qualidade, tanto superficial como subterrâneo.  

Apontou-se, enquanto resposta ao objetivo específico que moradia, lazer e 

pesqueiro são as três principais formas de uso das propriedades rurais na área de 

estudo, o que vai ao encontro de outros estudos, que também apontam esta forma de 

aumento populacional nestes locais de preservação ambiental. Nas propriedades 

utilizadas para lazer e pescaria, esses tipos de uso estão se dando há mais de uma 

década. 

Buscou apresentar a origem do uso da água utilizada na propriedade, sendo 

que a maioria respondeu poço, olho d’água, córrego e outro, citando poços artesianos 

e semiartesianos. É importante salientar que houve a observação, a partir do 

comentário de um dos pesquisados que em sua propriedade a água se origina de olho 

d’água, porém esta vem passando por um processo de esgotamento de recurso 

hídrico, provavelmente, devido ao uso excessivo das águas no referido manancial. 
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Em termos de condições da vegetação nativa na margem dos rios, existe uma 

parte que foi parcialmente ou totalmente suprimida, além de algumas estarem 

restritas ao barranco. 

A sugestão é que o Poder Público municipal e estadual, além de ONGs e 

Associações de Moradores atuem ativamente em ações de sensibilização e 

monitoramento ambiental na área de estudo, buscando com isso, a proteção dos 

recursos hídricos e dos demais recursos ambientais que estão ameaçados pelo 

crescimento populacional e uso indiscriminado do ambiente. 
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DEGRADAÇÃO DA NATUREZA E DO TRABALHO: O 
MONOCULTIVO DE PINUS E O APL DA MADEIRA E DAS 

ESQUADRIAS 
Nature degradation and work: the monoculture of Pinus and the APL of Wood and 

Frames 
 

Diane Daniela Gemelli131 
 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Trazemos como reflexão para esse artigo algumas preocupações de nossa pesquisa intitulada 
“Dinâmica Geográfica do Trabalho e a Expansão do Capital: o monocultivo de Pinus e seus 
desdobramentos no Sudeste do Paraná e Norte Catarinense”. Buscamos apreender os 
significados territoriais do monocultivo de Pinus associado a constituição do APL – Arranjo 
Produtivo Local da Madeira e das Esquadrias, que engloba os municípios de União da Vitória, 
Porto União, Bituruna, Paula Freitas, Paulo Frontin, Mallet, Porto Vitória, e Cruz Machado. 
Partimos da hipótese que o capital tem se expandido assentado no monocultivo de Pinus e na 
constituição do APL da Madeira e das Esquadrias por meio da combinação – degradação da 
natureza e superexploração do trabalho.  
Palavras-chave: monocultivo de Pinus, APL da madeira e das esquadrias, trabalho e natureza. 
 

Resumen 
Traemos como reflexión a este artículo algunas de nuestras preocupaciones de investigación 
titulado “Dinámica Geográfica de Trabajo y la expansión de capital: el monocultivo de pinus y 
su influencia en el sudeste de Paraná y norte del Santa Catarina”. Buscamos captar los 
significados territoriales el monocultivo de pinus asociado con la formación de la APL - Arreglo 
Productivo Local de Madeira y Marcos, que incluye las ciudades de União da Vitória, Porto 
União, Bituruna, aula Freitas, Paulo Frontin, Mallet, Porto Vitória y Cruz Machado. La hipótesis 
de que la capital ha ampliado sentado en el monocultivo de pino y la constitución de APL 
Madeira y Marcos combinando - degradación de la naturaleza y la sobreexplotación de la 
mano de obra. 
Palabras clave : monocultivo de Pinus, APL de madera y marcos, el trabajo y la naturaliza. 

 

Partimos da compreensão do espaço geográfico, enquanto um fenômeno 

social. Isso significa, que para além de um conceito/categoria de análise, o espaço é 

objeto de investigação com base no entendimento das dinâmicas econômicas, sociais, 

políticas, culturais e ambientais, logo, não é possível entender tais relações num 

espaço-tempo restrito, de tal modo, urge a necessidade do real entendimento da 
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formação espacial associada a noção de tempo. Nesse sentido, é preciso apreender o 

espaço construído no que concerne às relações desiguais estabelecidas ao longo do 

tempo, que resultam na organização e diferenciação espacial, não somente de 

outrora, mas, com rebatimentos fundantes na atualidade, pois, conforme assinala 

Santos (2004) o espaço é a acumulação de tempos desiguais. 

Assim, o espaço geográfico é um espaço social, construído ao longo do tempo 

histórico por relações sociais de produção, que conferem a própria dialética espacial, 

portanto, produzido por diferentes e contraditórias relações - homem-homem, 

homem-meio - estabelecidas no decorrer do espaço-tempo, logo, não existe “fim” do 

espaço geográfico, pois sendo sua formação resultado e resultante do devir histórico, 

estará em constante reprodução, refazer. 

afirmamos que espaço é história, estatuto epistemológico sobre o 
qual a geografia deve erigir-se como ciência, se pretende prestar-se a 
alguma utilidade na prática da transformação social. E tal noção 
reside não na mera constatação de que a história desenrola-se no 
espaço geográfico, mas, antes de tudo, de que o espaço geográfico é 
parte fundamental do processo de produção social e do mecanismo 
de controle da sociedade. (MOREIRA, 2010, p. 02) 

 

Preocupados com o constante refazer do espaço social, nos propomos a 

compreender a expansão geográfica do capital e os desdobramentos para a natureza e 

para trabalho no Sudeste do Paraná e no Norte Catarinense alicerçados nos 

significados da monocultura do Pinus e na territorialização do Arranjo Produtivo Local 

da Madeira e das Esquadrias. 

É preciso considerar esse fenômeno que se apresenta articulado a formação 

sócio espacial desses territórios, compreendidos no âmago da expansão geográfica do 

capital, por meio da construção da estrada de ferro São Paulo – Rio Grande, e da 

“indústria da madeira” que se ergue nessas terras há um século, portanto, é preciso 

sinalizar a importância da configuração atual atrelada a internacionalização da 

economia brasileira, vislumbrada em práticas imperialistas e na violência do processo 

de acumulação capitalista, denotada, no caso específico numa das maiores guerras da 

história brasileira, a Guerra do Contestado132, marcada pela formação de um exército 
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de miseráveis, através da expulsão/expropriação de camponeses posseiros, bem como 

na apropriação privada da natureza – terra – floresta – negando a reprodução social de 

um conjunto de sujeitos que viviam e trabalhavam nessas terras.  

Afinal, um dos fatores mais fortes para a guerra civil camponesa se 
encontra na entrada do capitalismo no sertão, com a apropriação da 
terra e a mercantilização da madeira por grupos estrangeiros – o 
território do Contestado passou a incorporar a organização 
capitalista do campo e da cidade com a chegada da república. 
(FRAGA, 2006, p. 126) 

 

Como nos diz Moreira (2010, p.02) por detrás de todo arranjo espacial estão 

relações sociais, que nas condições históricas do presente são relações de classe. 

Porto-Gonçalves (2012, p.03) assinala, o local, o nacional, o regional e o mundial foram 

sendo redefinidos no mesmo processo em que as relações sociais e de poder foram 

constituindo o mundo moderno-colonial que nos conforma hoje. 

Nesse contexto, buscamos compreender os efeitos do monocultivo de Pinus no 

Paraná e em Santa Catarina, tendo como premissa o entendimento dos efeitos 

territoriais a partir dos rebatimentos para os trabalhadores envolvidos nessa atividade, 

bem como, a apropriação privada da natureza no que tange sua degradação. 

Sobre o monocultivo de pinus no território contestado, Fraga (2006, p.95) nos 

diz, mesmo com o parcelamento da terra aos colonos que entraram na região depois 

da Guerra do Contestado, a mesma mantém extensas áreas de latifúndio voltadas à 

agropecuária e ao plantation do pínus. 

Assinalamos que o monocultivo de Pinus é um elemento importante no Paraná 

e em Santa Catarina (Tabela I), de modo que lideram o plantio de Pinus no Brasil, nesse 

sentido, entendemos que este é um fenômeno que necessita de uma leitura 

geográfica. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
guerra, no episódio que ficou conhecido por Guerra do Contestado. Foram várias as causas do 
conflito armado, pois na mesma época e no mesmo lugar, ocorreu um movimento messiânico de 
grandes proporções, 76 uma disputa pela posse de terras, uma competição econômica pela 
exploração de riquezas naturais, e uma questão de limites interestaduais. (FRAGA, 2006, p.80-81) 
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Tabela I – Plantio de Pinus (ha)– Paraná e Santa Catarina – 2008-2012 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Paraná 714.890 695.790 686.509 658.707 619.731 

Santa Catarina 551.220 550.850 545.592 538.254 538.254 

Brasil 1.183.320 1.794.720 1.756.359 1.641.892 1.562.782 

Fonte: ABRAF, 2012. 

 

De acordo com a tabela acima, percebemos como é significativa a área 

plantada de Pinus, no Paraná e em Santa Catarina, quando comparada à área plantada 

no Brasil. Deste modo, os dois estados correspondem a 75% da área plantada de Pinus 

no país. Para elucidar a reflexão, apresentamos na sequência o Gráfico I que ilustra 

quantidade de lenha e madeira em tora de Pinus em m³ produzida no Brasil a partir de 

um comparativo com o Paraná e Santa Catarina. 

 

Gráfico I - Quantidade de lenha e de madeira de Pinus (m³) produzida – Brasil – Paraná 
e Santa Catarina (2013) 

 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Através da leitura dos dados do gráfico nota-se que, Paraná e Santa Catarina 

produziram em 2013, 65% da lenha de Pinus e 93% da madeira em tora de Pinus 

produzida no Brasil. 

Quando nos referimos a monocultura do Pinus lançamos luz de algumas 

preocupações no que tange nosso alinhamento teórico a partir da Geografia do 

Trabalho. Nesse sentido, nos inquieta um primeiro elemento alicerçado às áreas 
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plantadas, nos preocupa a relação entre tal monocultivo e a degradação da natureza, 

que abrange, em nosso entendimento, desde as áreas plantadas (morros e fundos de 

vale), até os significados do pinus no que tange a dinâmica da natureza, impactos à 

biodiversidade e a natureza enquanto condição da vida.  

Ainda nos preocupa, que o Pinus tem sido colocado como alternativa de renda 

a pequenos proprietários de terra e camponeses, assim planta-se Pinus em detrimento 

de alimento, por exemplo. Por fim, temos constatado combinado a degradação da 

natureza a superexploração do trabalho nas áreas de plantio, manutenção e colheita 

de Pinus, que vão desde a ocorrência de trabalho escravo à informalidade nas relações 

de trabalho, baixos salários, elevadas jornadas de trabalho e riscos de acidentes de 

trabalho. 

Refletindo sobre a crescente expansão do Pinus em Santa Catarina, Tavares 

(2013) assinala. 

Apesar de ser conhecido nacionalmente como um estado de 
minifúndios, Santa Catarina está cada dia se transformando num 
deserto verde. Tudo isso por conta da expansão das empresas de 
florestamento que atuam com Pinus, uma planta exógena que, 
comprovadamente, provoca a desertificação das áreas. O Pinus tem 
se espalhado pelas regiões do meio oeste e serra, ocupando inclusive 
topos de morro, uma vez que é muito difícil controlar a sua 
disseminação. Muitos pequenos agricultores estão abandonando o 
cultivo de alimentos e se dedicando a plantar Pinus. Acreditam eles 
que é mais lucrativo, e de fato é. O manejo é ínfimo e um produtor 
de Pinus pode ficar em casa descansando, só esperando a árvore 
crescer. Não há preocupação com clima, nem com perdas. É lucro 
seguro. O problema é que com o tempo a terra vai minguando e 
pode ficar incultivável. Não é sem razão que Santa Catarina foi o 
terceiro estado que mais desmatou as florestas nativas, e é o maior 
produtor de celulose. Tudo está a serviço das empresas de 
reflorestamento que, longe de ajudar a recuperar as matas, as estão 
matando. Inclusive os pinheirais, parte da tradição da vida do povo 
da serra, estão minguando. A produção de pinhão declina ano após 
ano. (TAVARES, 2013, s/p) 

 

Na sequência apresentamos uma imagem que elucida algumas de nossas 

preocupações quanto à degradação da natureza. Trata-se de fotos tiradas na Fazenda 

Frei Rogério em Porto União, área pertencente a empresa Rigesa Celulose e Papel. A 

primeira imagem mostra a condição que encontra-se o solo após a retirada do Pinus e 
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a segunda, um córrego, totalmente desprotegido, cercado pelo plantio de Pinus, que 

nesse momento também havia sido cortado. 

 

Figura I – A degradação da natureza em áreas de plantio de Pinus – Porto União (2015) 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2015. 

 

Em contrapartida aos significados do Pinus no que tange a degradação da 

natureza, existe um discurso hegemônico de progresso e desenvolvimento, sobretudo, 

por políticos e empresários locais. 

Nesse contexto, nos anos 2000 é instituído o APL – Arranjo Produtivo Local da 

Madeira e das Esquadrias, territorializado nos municípios de União da Vitória, Porto 

União, General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Paula Freitas, Paulo Frontin, Mallet e 

Cruz Machado. 

Os empresários locais e entusiastas do capital proclamam o desenvolvimento 

“econômico sustentável” a partir do APL, como pode ser visto no trecho a seguir 

retirado de uma reportagem publicada num portal de informações das cidades 

gêmeas.  

A APL da Madeira de Porto União da Vitória é o modelo ideal para o 
desenvolvimento econômico sustentável de uma região onde a 
exploração e a industrialização da madeira é praticada há mais 100 
anos. Consideradas Polos Nacionais na produção florestal e 
madeireira. No total são mais de 200 empresas que atuam no setor, 
entre fábricas que processam a madeira bruta, serrando ou 
laminando, fábrica de compensados, portas e janelas, entre outras, 
que geram mais de 15.000 empregos diretos e indiretos, e que se 
destacam pela qualidade e o alto nível de tecnologia empregado em 
seus processos. Com o objetivo de oferecer ainda mais qualidade, 
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rentabilidade e produtividade, a APL da Madeira busca, através de 
parcerias com diversos setores da sociedade, a fortificação deste 
setor tão importante para a economia estadual, considerando que a 
madeira é hoje uma das três maiores pautas das exportações 
brasileiras.133 

 

Nesse contexto, me parece elucidativa a metáfora “monoculturas da mente” 

utilizada por Shiva (2003). Assim, a autora assinala que a monocultura primeiramente 

domina a mente para depois ocupar o solo, e completa, as monoculturas mentais 

geram modelos de produção que destroem a diversidade e legitimam a destruição 

como progresso, crescimento e melhoria (SHIVA, 2003, p. 17). 

Primeiramente, busca-se o consenso em torno de um modelo de 

desenvolvimento, enquanto discurso, para depois implementá-lo. Deste modo, a 

floresta é definida como “normal” de acordo com o objetivo de administrá-la para 

maximizar a produção de madeira comercializável (SHIVA, 2003, p. 37). 

Portanto, a floresta natural, com toda a sua diversidade, é vista como 
o “caos”. A floresta fabricada pelo homem é “a ordem”. A 
administração “científica” das florestas tem, por conseguinte, uma 
clara tendência antinatureza e uma inclinação evidente pelos 
objetivos industriais e comerciais, aos quais a floresta natural deve 
ser sacrificada. Assim, a diversidade cede seu lugar à uniformidade de 
espécies isoladas e todas da mesma faixa etária, e essa uniformidade 
é o ideal da floresta normal que todos os sistemas da silvicultura 
almejam. A destruição e o caráter descartável da diversidade é 
intrínseca à administração florestal guiada pelo objetivo de 
maximizar a produção comercial da madeira, que vê as partes não 
comercializáveis e as relações de um ecossistema florestal como algo 
sem valor – como ervas-daninhas que devem ser eliminadas. A 
riqueza da natureza, caracterizada pela diversidade, é destruída para 
criar riqueza comercial caracterizada pela uniformidade. (SHIVA, 
2003, p. 37-38) 

 

Nesse cenário, as paisagens dos municípios marcadas pelo ideário da 

“administração científica das florestas”, pela “economia sustentável” e combinadas 

com a existência do APL da madeira e das esquadrias, veem o campo invadido pelo 

Pinus, ao passo que nas cidades se espalham grandes e pequenas madeireiras, 

serrarias, oficinas e algumas fábricas.  

                                                           
133

 Disponível em <http://www.vvale.com.br/geral/empresarios-de-uniao-da-vitoria-e-porto-uniao-
apresentam-seus-produtos-na-feicon-2013/> Acesso em 10 de novembro de 2014. 
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Na sequência apresentamos uma imagem que mostra como o Pinus “cerca”, 

inclusive, a área urbana. Cria-se deste modo, a ideia que o Pinus, as madeireiras e 

serrarias são algo “natural” como se não fosse possível outra possibilidade de 

desenvolvimento que não passasse pelo Pinus e pela madeira. 

Quando estive em Bituruna/PR, pela primeira vez, vi com espanto o significado 

do progresso, do desenvolvimento alicerçado no Pinus e no APL da madeira e 

esquadrias, trata-se de um município tomado pelo Pinus, a área urbana exala cheiro da 

madeira, pela fumaça que sai das madeireiras, pelo “progresso” produzido pela 

expansão do capital. 

 

Figura II – Área com Pinus e madeireira em Bituruna/PR 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora (2015) 

 

Assim, o APL, surge enquanto uma estratégia de desenvolvimento local. De 

acordo com Montenegro Gomez (2002), o desenvolvimento local compreende uma 

tripla condição: social, econômica e política, tendo como ênfase a melhora na 

qualidade de vida a partir da incorporação da base territorial. 

O território vai servir como aglutinador, como ponto de 
convergência, dessa tripla visão do “novo” desenvolvimento. A nova 
guinada na procura do desenvolvimento incorpora esta importância 
da base territorial, ainda que de forma parcial e unilateral, através do 
local. Vejamos. Incorpora a importância do território de forma 
parcial, porque o conflito capital x trabalho — inerente ao sistema de 
metabolismo social do capital e com uma dimensão territorial 
profunda — não entra a formar parte do novo paradigma. 
(MONTENEGRO GOMEZ, 2002, p.05) 
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Esses elementos apontados por Montenegro Gomez (2012) podem ser 

percebidos na reportagem “Empresários de União da Vitória e Porto União 

apresentam seus produtos na FEICON 2013” citada anteriormente, através de palavras 

como qualidade, rentabilidade e produtividade e da geração de aproximadamente 

15.000 empregos diretos ou indiretos.  

Nesse contexto, o desenvolvimento territorial local a partir do APL da madeira 

e das esquadrias em Porto União da Vitória precisa ser entendido através da relação 

campo - cidade, não é possível compreender as transformações no campo a partir da 

expansão do monocultivo de Pinus, sem considerar os conteúdos que aparecem no 

espaço urbano. Porém, nos estudos, sobretudo de Geografia Econômica, que abordam 

a instalação dos APL’s, não aparecem as preocupações que temos com base na 

Geografia do Trabalho, quais sejam, compreender as contradições que aparecem, 

entre o discurso do desenvolvimento local e da qualidade de vida e das perversas 

relações de trabalho que se apresentam nos dois campos dessa esfera, seja no plantio, 

manutenção e colheita das áreas de pinus, ou nas madeireiras, oficinas, serrarias (de 

diferentes portes) que se instalam no espaço urbano. Ainda, é preciso considerar, a 

relação entre expansão do monocultivo de Pinus e concentração fundiária, ou ainda a 

expansão do território do capital sobre os territórios camponeses, sem expropriar, 

necessariamente do acesso aterra, além dos significados no que tange o plantio de 

alimentos. 

Nesse cenário, diante de atividades de campo preliminares, sinalizamos no que 

tange o trabalho nas áreas de plantação de Pinus, que as relações de trabalho, são, em 

geral, marcadas pela informalidade e por contratos em que paga-se por produção. 

Trata-se de trabalhadores marcados pela sazonalidade do trabalho no Pinus, que 

vivem, por conta disso, ao longo de um mesmo ano, diversas experiências laborais, 

sendo portanto caracterizados pela plasticidade do trabalho. Nesse primeiro contato 

com os trabalhadores, também foi possível constatar que estes possuem forte 

vinculação com a terra, sendo donos de pequenos sítios ou ainda casos em que 

residem com os pais na pequena propriedade e buscam aumentar a renda familiar 

através do trabalho no plantio, manutenção e colheita do pinus. 
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Nota-se nesse caso, que são trabalhadores marcados pela  plasticidade do 

trabalho, que de acordo com Thomaz Júnior (2009, p. 41), refere-se às novas 

identidades do trabalho que se refazem na constante redefinição de profissões, 

habilitações, especializações - que levam em muitos casos a despossessão com 

reflexos incisivos sobre a classe trabalhadora, provocando o estranhamento do ser 

social. Por consequência, a plasticidade do trabalho se expressa na capilaridade do 

trabalho, ou seja, trata-se de acordo com Thomaz Júnior (2009) das formas de 

expressão do trabalho no tecido social, os nexos existentes entre as dimensões 

geográficas – se no campo ou nas cidades – compreender as relações espaciais e as 

reconstruções territoriais enquanto produto das contradições de classe. 

Trata-se, portanto, de trabalhadores imersos na mobilidade territorial do 

trabalho. Entendemos a mobilidade territorial do trabalho enquanto articulada à 

natureza da força de trabalho, ou seja, às qualidades daqueles que se mobilizam para 

o trabalho no capitalismo, possibilitando incremento na taxa de mais-valia. Gaudemar 

(1977) e Rocha (1998) sublinham que a mobilidade do trabalho é igualmente uma 

mobilidade forçada, uma vez que é determinada pela luta de classes e pela exploração 

capitalista do trabalho e manifesta sempre o modo pelo qual os homens submetem o 

seu comportamento às exigências do crescimento capitalista. 

Conforme sinalizamos em Gemelli (2011) sob este ponto de vista, a mobilidade 

do trabalho no capitalismo é uma mobilidade forçada, uma vez que tal deslocamento 

aparece como necessidade do trabalhador em vender sua força de trabalho. Isso 

implica, muitas vezes, na inserção dos trabalhadores em ocupações extremamente 

precárias, tanto do ponto de vista da realização do trabalho, quanto do rebatimento 

salarial. 

É nesse contexto que se inserem os trabalhados no Pinus, sobretudo, no 

território que abrange o APL da madeira das esquadrias. Ainda precisamos no decorrer 

da pesquisa levantar mais informações junto aos trabalhadores e aos sindicatos de 

representação. Porém, temos visto um descompasso entre o discurso do 

desenvolvimento local e as condições de trabalho, o que nos indica que não é possível 

romper com os antagonismos e contradições alicerçados no sociometabolismo do 
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capital, sem romper com as estruturas do próprio capital. Portanto, precisamos 

questionar, desenvolvimento pra quem? A favor de quem? Contra quem? 

Nesse interim nos é representativa a preocupação da FETAEP – Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná.  

O BNDES liberou R$1,74 bilhão para uma das maiores empresas que 
atuam no setor madeireiro do Paraná, representando o quinto maior 
financiamento da história do banco. 
Apesar das benesses recebidas pelas empresas madeireiras, grande 
contingente de trabalhadores têm seus direitos trabalhistas 
desrespeitados. São trabalhadores que exercem suas atividades em 
condições precárias, instalando-se em acampamentos improvisados, 
sem condições mínimas de saúde e alimentação.  
Segundo a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o 
maior número de casos de trabalho escravo no Paraná ocorre no 
setor madeireiro, principalmente do sul do Estado, nas regiões de 
Guarapuava e metropolitana de Curitiba. (FETAEP, 2009)134 

 

Destarte, é preciso compreender o desenvolvimento dentro de um conjunto de 

correlações de força e de interesses de classe. Isso, significa compreender o arranjo 

espacial associado a formação econômico-social.  

Confundindo-se com a formação econômico-social, a formação 
espacial contém sua estrutura e nela está contida, numa relação 
dialética que nos permite, através do conhecimento da estrutura e 
movimentos da formação espacial, conhecer a estrutura e 
movimentos da formação econômico-social, e vice-versa. (MOREIRA, 
2010, p. 03) 

 

Em nosso entendimento, não é possível compreender a formação do arranjo 

espacial atrelada a materialização das diferentes formações econômico-sociais, no 

tempo-espaço, sem levar em consideração os conteúdos e significados da divisão 

social e territorial do trabalho. Por isso, quando fala-se do desenvolvimento local 

verticalizado, por exemplo, no APL da madeira e das esquadrias é preciso realizar uma 

leitura geográfica do trabalho a partir do território em questão, entendendo o 

território como fulcro do desenvolvimento capitalista, portanto, como assevera 

                                                           
134

Alerta: perdem os agricultores familiares e os consumidores. Disponível em 
HTTP://WWW.FETAEP.ORG.BR/?PG=LER_NOTICIA&ID=66, acesso em 11 de novembro de 2014. 
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Montenegro Gomez (2002, p.04) busca-se a “anulação” do conflito capital x trabalho 

via participação e consenso em torno de um projeto territorial. 

Mas também se trata de uma incorporação do território de forma 
unilateral, no sentido de que as possibilidades que o território 
oferece são peneiradas pelo estreito crivo do capital. As alternativas 
aceitáveis no reformulado modelo de desenvolvimento são aquelas 
que fortalecem a capacidade de concorrência dos territórios, aquelas 
que conseguem uma reprodução mais rápida do capital. As 
estratégias de desenvolvimento local promovem o fortalecimento 
individual de um território de escala local com o intuito de prepará-lo 
para competir com outros locais vizinhos ou de inserção 
mercadológica similar dentro da economia mundial, dinamizando 
dessa forma a circulação e acumulação do capital. (MONTENEGRO 
GOMEZ, 2002, p.04).  

 

É no sentido da concorrência entre os territórios, em busca de se tornarem 

mais atrativos e lucrativos ao crivo expansivo do capital, que o trabalho aparece como 

um elemento decisivo, isso porque o capital só consegue acumular através da extração 

do trabalho excedente, portanto, o trabalho sob o capitalismo é em essência marcado 

pela exploração, precarização e degradação do sujeito que trabalha. Ocorre, que 

vemos cada vez de forma mais recorrente, o capital valendo-se de formas regressivas 

para acumulação, que lembram a acumulação primitiva do capital e a extração da 

mais-valia absoluta. E no caso dos trabalhadores no Pinus, marcados pela 

informalidade das relações de trabalho e mesmo pela libertação de trabalhadores em 

condições de trabalho escravo, ou seja, duas formas não típicas de trabalho no 

capitalismo, já que a característica de trabalho no capitalismo é o assalariamento. 

Assim, o discurso do desenvolvimento tido como moderno é carregado de marcas do 

atraso. 

O discurso da modernidade não consegue ver a colonialidade que lhe 
é constitutiva e, assim, não vê as clivagens, a opressão e a tragédia 
que lhe são coetâneos. Deste modo, continua-se oferecendo 
modernidade para superar as mazelas da modernização num ciclo 
vicioso que, mais do que como farsa, se reproduz ampliadamente 
como capital por meio de injustiças, devastações e tragédias nesse 
sistema mundo moderno-colonial que nos governa. (PORTO-
GONÇALVES, 2012, p.06) 

 

No que concerne a outra esfera do fenômeno em questão, é preciso fazer 

algumas considerações no que tange o APL da madeira e das esquadrias para 
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entendermos a relação entre modernidade e colonialidade apresentada por Porto-

Gonçalves, ou seja, trata-se de entender como o Pinus e o APL da madeira e das 

esquadrias são resultado da divisão territorial do trabalho assentada na colonialidade. 

O APL é constituído, em geral, por pequenas e micro empresas. De acordo com 

dados do IPARDES, o APL da madeira e das esquadrias é caracterizado por 96,5% de 

micro e pequenas empresas, respondendo respectivamente por 75,3% e 21,3% do 

total. Mesmo se tratando de micro e pequenas empresas é preciso sinalizar que estas 

não têm como objetivo primeiro abastecer o mercado interno, sendo que parte 

considerável do que é produzido no APL de Porto União da Vitória atende ao mercado 

mundial. 

A produção de blocks e blanks135 do APL é totalmente exportada para 
Estados Unidos (98%) e Europa (2%). Outro produto cujo principal 
destino é o mercado externo são os briquetes de carvão (75%), e um 
terço de tapetes sarrafeados é comercializado para a Europa. Outros 
produtos exportados são parquet136 e pisos (20%), compensados 
(14%), serrados (13%), móveis (13%) e portas (10%). Além dos 
Estados Unidos, são destino dos produtos exportados pelo APL 
Inglaterra, Canadá, Holanda, Dinamarca, Porto Rico, Argentina, 
Alemanha, Espanha, entre outros. (IPARDES, 2006, p.13) 

 

 Notamos que o APL de Porto União da Vitória insere-se no mundo da 

globalização econômica, voltando-se para atender a demanda no mercado externo. E 

isso não ocorre baseado em relações de trabalho harmônicas e humanizantes. 

De acordo com Brumatti Carvalhal (2010) a estratégia das empresas ao 

estruturarem-se como Arranjos Produtivos Locais (APL’s) é uma busca de melhores 

condições de desenvolvimento, racionalidade operativa. 

Os APL’s fazem parte do processo de (re)divisão territorial do 
trabalho, ensejado pelo capital com a especialização produtiva, em 
que determinadas regiões se tornam especializadas. Essa 
concentração espacial de setores específicos é o que vai gerar uma 
economia de escala. (BRUMATTI CARVALHAL, 2010, p. 113) 

 

Assim, os APL’s são a expressão do movimento do capital no território. No que 

se refere as relações de trabalho no APL de Porto União da Vitória, levantamentos 
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iniciais dão conta da perversidade das condições de trabalho, marcadas por elevadas 

jornadas de trabalho, salários baixos, informalidade, sobretudo, nas pequenas 

empresas, porém o fato que mais nos chamou atenção é a relação trabalho-saúde, 

haja vista que tivemos informações de muitos trabalhadores acidentados e mutilados 

pelo trabalho na indústria da madeira. 

Devido à grande dificuldade de conseguirmos dados oficiais, sobretudo, por 

muitas notificações serem negligenciadas, ou, por que no caso dos trabalhadores 

informais esses são praticamente “invisíveis” aos órgão oficiais, não sabemos precisar 

exatamente quantos trabalhadores sofreram acidentes ou doenças de trabalho, 

porém, prova da representatividade da situação é que o próprio IPARDES (2006), 

apontava no plano de desenvolvimento do APL de Porto União da Vitória, reduzir 40% 

do número de acidentes de trabalho até 2007. 

Sinalizamos, através de pesquisa de campo inicial, que em geral os 

trabalhadores acidentados são homens e jovens, até 25 anos de idade, o que nos 

indica que por vezes, quando do acidente, tratava-se do primeiro emprego para a 

maior parte dos trabalhadores. Ressaltamos, que é recorrente a ocorrência de 

acidentes graves, que mutilam o trabalhador (perdem algum membro, ou inviabilizam 

movimentos). Isso faz com que o trabalho na indústria da madeira, seja responsável 

por descartar muitos trabalhadores do processo produtivo e da realização do trabalho 

enquanto condição de sociabilidade e de existência. 

Na sociedade em que vivemos onde o trabalho representa condição central de 

existência para aqueles que não tem acesso aos meios de produção, imaginamos os 

significados pra um jovem trabalhador, ou para um “chefe” de família encontrar-se 

inviabilizado pelo e para o trabalho. Além dos transtornos emocionais e psicológicos, 

tanto para os que sofreram algum tipo de acidente de trabalho, como para aqueles 

que precisam levantar todos os dias e trabalhar sob o risco de “acontecer alguma 

coisa”, nos indagamos sobre o que se passa na cabeça de um trabalhador que sai de 

casa todos os dias para trabalhar num lugar em que o risco de sofrer algum acidente é 

eminente, como é que o trabalhador sobrevive trabalhando num lugar desse? 
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Notas finais 

 Apresentamos nesse artigo algumas considerações que temos levantado com a 

realização da pesquisa de TIDE que estamos desenvolvendo junto à UNESPAR – União 

da Vitória.  

Indicamos que o Sudeste Paranaense e Norte Catarinense caracterizam-se, em 

nossa leitura, enquanto territórios do monocultivo de Pinus, que, em contrapartida, se 

relaciona com a constituição do APL da madeira das esquadrias de Porto União da 

Vitória, com rebatimentos, portanto, na relação campo-cidade, homem-natureza e 

homem-homem. 

Assim, nos preocupamos, sobretudo, com os significados de tal combinação a 

partir de um conjunto de desdobramentos, quais sejam, aos trabalhadores, à natureza 

e à dinâmica territorial do trabalho ensejada pela dinâmica territorial do capital. 

Nossa compreensão será balizada pela base teórico-conceitual e metodológica 

da Geografia do Trabalho, que busca entender a geografia através da ontologia do 

trabalho materializada na relação homem – natureza e homem – homem, que denota 

a construção sócio territorial, sendo o trabalhador, do campo e da cidade, sujeito e 

objeto desta prática. 

Apontamos ainda que está pesquisa em desenvolvimento, trata-se de um 

projeto maior com desdobramentos na pesquisa de alguns alunos do curso de 

Geografia da UNESPAR – União da Vitória, com o intuito de compreender a formação 

territorial a partir de uma gama de conflitos, haja vista que as relações sociais de 

produção não são harmônicas, logo, o território carrega e é marcado por 

tensionamentos em constante devir. 
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EFEITOS DA LEI DE RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS DE 
AGROTÓXICOS NA QUALIDADE AMBIENTAL EM 

LONDRINA-PR 
Effects of the act of pesticide containers collection on environmental quality in 

Londrina-PR 
 

Thaís Costa Serafim137 
 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Com o sancionamento da Lei nº 9.974/2000, as exigências para o encaminhamento correto das 
embalagens vazias dos produtos fitossanitários foi ampliada em relação à Lei 7.802/1989, 
criando co-responsabilidades entre agricultores, fabricantes e comerciantes. A implantação do 
Instituto Nacional de processamento de Embalagens Vazias (inpEV) amparou a implementação 
desse objetivo e criou um canal para os agricultores e revendedores na devolução dessas 
embalagens. Considera-se que abordar essa temática constitui-se uma necessidade, pois 
sendo o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos, é também o maior gerador de embalagens 
contaminadas, dentre outros problemas decorrente de seu uso. Diante disso, esse trabalho 
tem como objetivo analisar a aplicação da Lei 9.974/2000 no município de Londrina, através da 
averiguação da quantidade de embalagens recolhidas pela central responsável do município 
no início do projeto até os dias atuais como forma de verificar os benefícios dessa mudança 
para assim indagar a efetividade da mesma, uma vez que sob o ponto de vista socioambiental, 
trata-se de ampliar a discussão sobre a adoção de providências cabíveis quanto à destinação 
correta das embalagens contaminadas. 

Palavras-chave: agrotóxicos; embalagens vazias; legislação. 
 

Abstract 
With the sanctioning of Law No. 9,974 / 2000, the requirements for the correct routing of 
empty containers of plant protection products has been expanded in relation to Law 7.802 / 
1989, creating co-responsibility between farmers, manufacturers and traders. The 
implementation of the National Institute of Empty Packaging Processing (inpEV) steadied the 
implementation of this goal and created a channel for farmers and resellers in return of these 
packages. Considers that addressing this issue is become a necessity, as Brazil is the largest 
consumer of pesticides, is also the largest generator contaminated packaging, among other 
problems arising from its use. Thus, this work aims to analyze the application of Law 
9974/2000 in the city of Londrina, by investigating the amount of packaging collected by the 
central charge of the city early in the project to this day as a way to verify the benefits of this 
change order to investigate the effectiveness of it, since under the environmental point of 
view, it is to broaden the discussion on the adoption of appropriate measures for proper 
disposal of contaminated packaging. 
Key words: pesticides ; empty containers; legislation. 
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Introdução 

A produção em escala industrial criou novos mercados artificiais, dentre eles o 

agrícola, fazendo com que esse atingisse recordes progressivos no uso dos agrotóxicos, 

sob o discurso de viabilização da atividade e consequente prevenção de danos 

econômicos em cadeia.  Atualmente o Brasil destaca-se como o maior consumidor 

mundial de agrotóxicos, sendo que esse uso intensivo desencadeia vários problemas 

ambientais, dentre eles a demasiada geração de embalagens contaminadas. 

Diante a gravidade da situação, foi sancionada a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 

1989, que regulamenta o uso e o consumo dos agrotóxicos, tendo sido modificada pela 

Lei nº 9.974, de 6 de junho de 2000 e também pelo decreto nº 4.074, de 4 de janeiro 

de 2002, cujo intento é o disciplinamento da cadeia produtiva agrícola. Sendo um 

procedimento complexo, a criação do inpEV foi implementada no sentido de auxiliar a 

logística reversa, que pressupõe a assunção da responsabilidades sobre os 

procedimentos de gestão de passivos pelos próprios setores envolvidos na cadeia 

produtiva, a exemplo dos resíduos contaminantes.   

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar a logística da central de 

recolhimento das embalagens de agrotóxicos do município de Cambé, vinculada à 

Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos (ANPARA) para assim 

analisar a aplicabilidade da Lei e quantificar o uso dos agrotóxicos em Londrina por 

meio do estudo do volume do recolhimento de embalagens. 

 

Agricultura tecnificada e resíduos contaminantes: uma relação perversa   

A adoção do padrão tecnológico químico-mecânico na produção agrícola, a 

título da necessidade de maior produtividade, apenso ao uso desmesurado dos 

agrotóxicos tem chamado a atenção, em função das problemáticas causadas ao meio 

ambiente e à saúde humana. Essa situação acabou por promover avanços na 

regulamentação do uso e consumo dos agrotóxicos, a exemplo da Lei que determina a 

criação de uma logística reversa dos resíduos sólidos resultantes do consumo desses 

produtos.  

A Lei nº 7.802 de 11 de Julho de 1989, ressalta em seu artigo 2º que os 

agrotóxicos são: “produtos de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.802-1989?OpenDocument
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uso de produtos agrícolas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 

fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos”. 

(BRASIL,1989).  

A mesma dispõe sobre as providências cabíveis à produção e manutenção dos 

agrotóxicos e componentes, discrimina as exigências quanto às embalagens, 

transporte, comercialização, propaganda comercial e destinação final dos resíduos. 

Porém foi apenas com a criação da Lei nº 9.974/2000 que passa a vigorar o acréscimo 

de parágrafos da anterior, impondo exigências quanto à providências da destinação 

correta das embalagens. 

Anteriormente à Lei 7.802/89, “a legislação que regulamentava o setor tinha 

como base um Decreto promulgado 55 anos antes: o Decreto nº 24.114,de 14 de abril 

de 1934, época em que os produtos organossintéticos, hoje largamente empregados, 

sequer eram utilizados como agrotóxicos” (GARCIA; BUSSACOS; FISCHER, 2005).O 

mencionado Decreto "foi um regulamento de defesa sanitária vegetal e nãoprevia  

qualquer indicação de avaliação ambiental e nem havia uma preocupação com o 

descarte de embalagens de agrotóxicos no Brasil eversava sobre os critérios do Serviço 

de Defesa Sanitária Vegetal. (LINDINO; BATALIOTO, 2010, p. 2). 

De acordo com Oliveira (apud BARREIRA; PHILIPPI, 2002, p. 2) Os resíduos de 

embalagens de inseticidas e agrotóxicos enquadram-se na categoria de resíduos 

perigosos por conterem substâncias químicas que modificam o ambiente nas suas mais 

diferentes formas de vida, comprometendo de forma definitiva a cadeia natural, 

influenciando diretamente a saúde da população, seja ela de qualquer nível social.  

A questão solucionável do descarte e destinação correta requer um 

procedimento complexo que necessita da participação efetiva de todos os agentes 

envolvidos (MINAMI; PASQUALETTO; LEITE, 2008). Sem a preocupação desta questão 

certamente se agravaria o quadro de degeneração ambiental, pois as embalagens 

abandonadas ou descartadas de modo incorreto resultam na exposição do produto. Ao 

sofrer as intempéries, acabam contaminando o solo, águas e os lençóis freáticos, 

sendo de agravo maior a reutilização das embalagens contaminadas, que coloca em 

risco a saúde de animais e do próprio ser humano (INPEV, 2014).  
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Nesse sentido, cabe destacar alguns procedimentos de risco anteriormente 

comuns. Segundo um Funcionário da ANPARA entrevistado nessa pesquisa, em alguns 

municípios do Estado do Paraná, não raro havia descuido na gestão dessas 

embalagens: havia caminhões que recolhiam as embalagens contaminadas, sem a 

tríplice lavagem e as levava para o município de Arapongas e Apucarana para a 

confecção de abas de bonés. 

Com a valorização da logística reversa dos produtos agrícolas em 2001, surgiu o 

inpEV, um órgão que atua em escala nacional e tem como objetivo a implantação de 

um sistema eficiente para a destinação adequada das embalagens vazias de 

agrotóxicos (GRUTZMACHER et al., 2006). Sendo uma entidade sem fins lucrativos, o 

inpEV cria um canal de distribuição, promove a educação e a consciência de proteção 

ambiental e apoia o desenvolvimento tecnológico de embalagens de fitossanitários 

(MINAMI; PASQUALETTO; LEITE, 2008).São 90 empresas associada se que assumem 

85% dos custos do programa. (inpEV, 2015) 

Em parceria com o inpEV, o processo logístico supõe o envolvimento de toda a 

cadeia agrícola, de modo que a realização da logística reversa consiste em impor aos 

usuários, distribuidores e fabricantes uma série de procedimentos, conforme 

determina a Lei 9974/200. A figura 1, a seguir, enumera tais procedimentos. 

 

Figura 1 - Procedimentos a serem executados de acordo com a Lei 9.974/2000 

EMBALAGENS 
AGRICULTOR 

(Usuário) 

COOPERATIVAS/ 

EMPRESAS 

(Comerciantes) 

INDÚSTRIA 

(Fabricante) 

LAVÁVEIS 

Realizar a tríplice 

lavagem Instruir os 

agricultores 
Instruir o agricultor 

Furar o fundo da 

embalagem 

Armazenar de modo 

correto as 

embalagens 
Informar o local 

da devolução na 

Nota Fiscal 

Transportar o 

material recolhido 

NÃO LAVÁVEIS 
Utilizar todo o 

produto 
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Eliminar 

escorrimentos Manter um local 

para devolução 

Realizar a destinação 

corretamente 

ambiental Colocar em um saco 

de resgate 

Fonte: ZAMBALDI, 2015. 

 

Antes de fazer a devolução das embalagens, os agricultores devem atender 

todas as exigências descritas na figura 1, efetuando a tríplice lavagem ou lavagem sob 

pressão, armazená-las de modo correto, evitando vazamentos e depositá-la sem sacos 

padronizados. Ressalta o artigo 2° da Lei 9.974/2000 que:  

[...] os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão 
efetuar a devolução das embalagens vazias dos produtos aos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo 
com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um 
ano, contado da data de compra. (BRASIL, 2000). 

 

As empresas comercializadoras têm a obrigação de dispor de um local para o 

armazenamento temporário das embalagens recebidas, comunicarem os agricultores 

sobre os procedimentos devidos e informar na nota fiscal o local de devolução de 

embalagens. Os fabricantes de agrotóxicos devem se responsabilizar pelo 

recolhimento das embalagens e transporte para a destinação final, como destaca o 

artigo 5° da Lei 9.974/2000, a saber: 

[...] As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, são responsáveis pela destinação das 
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 
comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos 
produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para 
utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou 
inutilização, obedecidas as normas e instruções dos órgãos 
registrantes e sanitário-ambientais competentes. (BRASIL, 2000). 

 

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2014) 

“[...] o Brasil continua sendo líder na destinação de embalagens vazias de produtos 

agrotóxicos, sendo que nos últimos 13 anos o recolhimento alcançou mais de 246 mil 

toneladas de embalagens recicladas.” A geração de embalagens vem crescendo ano a 

ano, como se poderá observar na figura 2, a seguir. 
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Figura 2 - Volume de embalagens vazias no Brasil entre 2002 e 2014 (t) 

 

Fonte: INPEV, 2015 

 

Na figura 2 nota-se nitidamente o crescimento das devoluções, sendo um 

aumento de 1031.79%. Do início do programa até o ano de 2014 foram retiradas 

323.284 toneladas de embalagens do meio ambiente. De janeiro até o mês de abril de 

2015 o volume foi de e 10.933 toneladas. De acordo com o inPEV “94% das 

embalagens plásticas primárias (aquelas que entram em contato direto com o 

produto) são retiradas do campo e enviadas para a destinação ambientalmente 

correta; 80% do total das embalagens comercializadas são destinadas.” (inpEV, 2015). 

De acordo com o inpEV (2015) são mais de 400 unidades de recebimento de 

embalagens vazias no Brasil, gerenciadas por 260 associações de revendedores. É 

sobre a espacialização dessas unidades que trata a figura 3, a seguir. 
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Figura 3 - Localização dos postos e centrais de recolhimentos no Brasil 

Fonte: INPEV, 2009; COMETTI, 2008 
 

A figura 3 demonstra a carência de postos de coleta nas regiões Norte e 

Nordeste, onde há uma grande distância geográfica entre as centrais de recebimento. 

Cometti (2008) ressalta que os grandes agricultores não sofrem tanta dificuldade já 

que possuem veículos para a carga e com um volume considerável de embalagens o 

transporte torna-se viável. Porém nas pequenas propriedades rurais essa dificuldade é 

visível, sendo necessária uma coleta itinerante para auxiliar as unidades de 

recebimento. A região Sul e Sudeste do Brasil concentra o maior número de centrais e 

postos de recolhimento, principalmente os estados de São Paulo e Paraná. A tabela 1, 

a seguir, discrimina o volume recolhido nos últimos três anos por estados da 

federação. 
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Tabela 1 – Destinação final de embalagens vazias por estado entre 2011 e 2014 (Kg) 
ESTADO 2011 2012 2013 2014 

Mato Grosso 8.785.259 8.692.901 9.564.256 9.852.227 

Paraná 4.489.680 4.832.316 5.002.536 5.367.256 

São Paulo 3.739.654 4.527.814 4.768.933 4.815.500 

Fonte: INPEV, 2015. 

 

A análise por estado projeta o Estado do Mato Grosso como o maior destinador 

eo Paraná encontra-se em segundo lugar na devolução de embalagens, razão pela qual 

“esses mesmos estados também são os maiores consumidores de agrotóxicos em 

toneladas” (COMETTI, 2008). No ano de 2014 a participação do Paraná no sistema foi 

de 11% sendo que em 2015, do mês de janeiro até março, já foram recolhidas 

1.259.476 Kg de embalagens.  

O Paraná conta com 14 centrais de recebimento, devidamente representadas 

na figura por triângulos vermelhos mais 73 postos de recebimento licenciados, 

retratados por círculos azuis. Blumel (2011, p.20) detalha melhor como funciona o 

programa de destino final de embalagens vazias de agrotóxicos no estado. 

[...] É executado pela Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (Suderhsa), autarquia da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em parceria com o 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev) e 
a Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

 

Os postos de recebimento contam com a colaboração de 17 Associações de 

Revendedores de Agrotóxicos e cooperativos agrícolas do Paraná. A região de Londrina 

dispõe da ANPARA, que mantém uma central de recebimento em Cambé. Antes da 

criação do inpEV, o Governo do Paraná já vinha desenvolvendo ações correlatas, a 

exemplo do programa Terra Limpa, implantado em 2000 para a manipulação e 

destinação das embalagens de agrotóxicos.  

O programa era embasado em ações não obrigatórias, como a 
devolução das embalagens pelo agricultor, a prática da Tríplice 
Lavagem, o envolvimento dos revendedores, participações das 
prefeituras, a educação ambiental, treinamento dos técnicos, 
treinamento dos supervisores e operadores, locais de recebimento, 
armazenamento e processamento, como também dos transportes e 
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recolhimento junto ao agricultor e o destino final com poucas 
opções. (Ministério do Meio Ambiente, 2015) 

 

Atualmente a entidade conta com uma estrutura de três galpões, uma área de 

recebimento, um escritório (localizado em Londrina) e um abrigo para veículos, 

totalizando uma área de 1.165 m² onde trabalham oito funcionários, sendo seis do 

setor de operação, um técnico e um administrativo. Além do raio de atuação correlato 

a essa estrutura, a figura 4, a seguir, mostra a abrangência das demais centrais e 

unidades de recolhimento do estado, em destaque no mapa a ANPARA.  

 

Figura 4 - Centrais de  Recebimento de Embalagens por municípios do Paraná 

 
Fonte: SEMA, 2015. Adaptado pela autora. 

 

A associação recebe e coleta embalagens de mais de 48 municípios e distritos, 

os pequenos produtores que moram nas regiões mais distantes podem recorrer à 

coleta em postos itinerantes de recolhimento, que é realizado mediante agendamento 

e divulgação prévia no site da entidade. O transbordo é feito em caminhões que fazem 

a coleta nas cooperativas ou em outros locais onde são verificadas e separadas as 

embalagens por tipo (COEX, PEAD MONO, metálica, papelão) e em laváveis (com a 

realização da tríplice lavagem, sem resíduo de produtos ou água, com o fundo furado e 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=46
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destampados)  e não laváveis (Frascos para tratamento de sementes, vázios e 

tampados, sem escorrimento).  

As indústrias fabricantes de agrotóxicos mantém parcerias com nove empresas 

recicladoras, sob o protocolo do encaminhamento ambientalmente correto. De acordo 

com o inpEV (2015),estão localizadas no Estado de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 

Rio de Janeiro e São Paulo,as quais estão de acordo com o cumprimento das normas e 

exigências dos órgãos ambientais. É disso que trata a figura a seguir. 

 

Figura 5 - Recicladoras autorizadas no Brasil 

Fonte: INPEV, 2008;MINAMI, PASQUALETTO E LEITE, 2007. 

 

As embalagens reaproveitadas podem ser transformadas em 16 diferentes 

artefatos, sendo eles barrica de papelão, tubo para esgoto, cruzeta de poste de 

transmissão de energia, embalagem para óleo lubrificante, caixa de bateria 

automotiva, conduíte corrugado, barrica plástica para incineração, duto corrugado, 

tampas para embalagens de defensivos agrícolas e a própria embalagem para 

defensivos agrícolas, entre outros produtos.  

As práticas adotadas pelo inpEV em parceria com as associações  minimizam os 

impactos ambientais e na saúde da população, pois os artefatos reciclados são dejetos 

que em grande parte seriam depositados no campo. Ao serem revertidos para o uso, 

poupam matéria-prima virgem, que podem ser usadas para a confecção de outros 

objetos. O inpEV (2015) ressalta que as embalagens não recicláveis são encaminhadas 
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para incineradoras autorizadas, três das quais localizadas no Estado de São Paulo, duas 

no Estado do Rio de Janeiro e uma na Bahia. 

De acordo com Minami, Pasqualetto e Leite (apud PROGRAMA TERRA LIMPA, 

1999), diante da rentabilidade, juntamente com a melhoria da qualidade de vida da 

população e da economia dos recursos naturais, o mercado de reciclagem de 

embalagens no Brasil tornou-se atraente tanto quanto em outros países 

desenvolvidos. Para Martins et al. (2005),o desempenho do Paraná demonstra 

empenho e preocupação com a reciclagem destes materiais perigosos. Trata-se do 

cumprimento de uma legislação que contribui com a preservação dos mananciais, 

cursos d'água e saúde humana em nossa região. 

 

Resultados e Discussão 

Conforme Lindino e Batalioto (2010) as embalagens vazias que não são 

devidamente lavadas são  destinadas às incineradoras, os dados do Paraná retratam 

que no ano de 2003 32% das embalagens recolhidas estavam contaminadas, 

diminuindo para 11% em 2009. Números mais recentes dão a dimensão da quantidade 

de embalagens contaminadas, conforme se pode observar na figura 6, a seguir. 

 

Figura 6 - Quantidade de embalagens contaminadas recebida na ANPARA 

 

Fonte: Adaptado de ANPARA, 2015. 

 

O ano de 2012 bateu o recorde de recebimento de embalagens contaminadas, 

melhor dizendo, das que não foram corretamente lavadas, somando 12.346 

4.763 

12.346 

3.149 

1.132 

2011 2012 2013 2014
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embalagens. Houve uma diminuição percentual de 74.49% no ano seguinte e 2014 

resgitrou o menor número dentre os 4 anos considerados. A figura 9, na sequência, 

distingue segundo os meses do ano os volumes recebidos pela ANPARA em 2014.  

 

Figura 7 - Quantidade recebidas de embalagens lavável e não lavável em Cambé no 

ano de 2014. (Kg)

 

Fonte: Adaptado de ANPARA, 2015. 

 

Ao ano de 2014 foram recolhidas 791.895 embalagens laváveis e 205.288 

embalagens não laváveis, aproximadamente 20,6% das embalagens foram entregues 

contaminadas, como pode ser verificado na tabela 2. Conforme o Relatório Anual da 

ANPARA, de 2003 a 2013 houve uma oscilação na quantidade de embalagens segundo 

o peso, entretanto algumas podem representar um número significativo sem um valor 

alto de pesagem, como os sacos de sementes. Os anos de 2005 e 2009 aparecem com 

destaque sendo 344.162 e 354.294 respectivamente. Como se poderá observar na 

figura 13, a seguir, durante os últimos 11 anos foram recolhidos 1.807.751 Kg. de 

embalagens de agrotóxicos. De acordo comum dos responsáveis pela Central de 

Recolhimento em questão, quando da implantação do programa o número de 

embalagens de 1 litro era significativo, contudo essas foram sendo substituídas pelas 

embalagens de 20 litros, consequentemente houve expressivo aumento na utilização 

de agrotóxicos na região. 
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Tabela 2 - Evolução do recebimento de embalagens por unidade - 2002 a 2014. 
ANO QUANTIDADE 

2002 148.218 

2003 1.179.797 

2004 1.299.999 

2005 1.159.131 

2006 947.505 

2007 851.389 

2008 957.051 

2009 928.561 

2010 859.703 

2011 865.675 

2012 963.360 

2013 927.095 

2014 998.315 

ACUMULADO 12.085.799 

Fonte: ANPARA, 2015 
 

A tabela 2 mostra uma evolução significativa da quantidade de devolução nos 

anos de 2003 a 2005, após esse período ocorreu uma oscilação, mantendo-se uma 

variação numérica menor, contudo vale ressaltar a mudança do perfil de tamanho 

médio das embalagens. O aumento percentual foi de 573.54% nos 13 anos de 

operação da associação. 

A pesquisa registrou um crescimento de 1031.79%. no recolhimento de 

embalagens entre os anos de 2002 a 2014 no Brasil, sendo 11% do volume coletado no 

Paraná. A região de Londrina teve um aumento percentual de 573.54% nos 13 anos de 

operação da ANPARA, resultando em 1.807.751 Kg de embalagens retiradas do meio 

ambiente. No decorrer dos anos de 2011 a 2014, o índice de aumento de embalagens 
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laváveis foi de 17.16%, com uma queda entre 2012 para 2013 de 755.219 para 

720.009. Dentre as embalagens não laváveis houve um decréscimo de 10.95% no 

período. O número expressivo de embalagens recolhidas em Londrina e região é 

resultado da legislação para a qual tem atentado a ANPARA, pois durante a vigência do 

programa Terra Limpa, que era embasado em ações não obrigatórias, não houve 

resultados satisfatórios. 

 

Considerações Finais 

O cenário das transformações significativas quanto o desfecho das embalagens, 

demonstra o empenho e a preocupação da sociedade com a questão da reciclagem destes 

materiais, essa prática deve-se à implementação da Lei n° 9.974/2000 em conjunto com o 

árduo trabalho de educação ambiental. A iniciativa do INPEV proporcionou um atalho para que 

os agricultores e revendedores encontrem uma melhor solução para as embalagens vazias, 

sendo assim vendidas, incineradas ou recicladas.   

A fiscalização e incentivos ao projeto devem ser constantes, pois as 12.085.799 

embalagens que foram recolhidas no Paraná são apenas um exemplo do imenso 

número de material reaproveitado, agregando valor econômico, prática que traz 

benefícios não apenas ao meio ambiente, mas também para o círculo das pessoas 

envolvidas. Em suma, a logística reversa das embalagens auxilia na proteção social e 

ambiental, embora não elimine a sua matriz geradora, a produção de veneno e seu 

consumo na agricultura. 
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A TRADIÇÃO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS: FEIRAS 
LIVRES DE LONDRINA/PR 

The tradition of using medicinal plants: farmer’s market of Londrina/PR 
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Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O uso de plantas medicinais e remédios caseiros é uma prática cultural que perpassa gerações 
no território brasileiro. Ao longo do tempo houve diminuição do seu consumo em alguns 
lugares, principalmente, com a industrialização/urbanização de nossa nação. Porém com a 
valorização da qualidade de vida, o uso de plantas medicinais e remédios caseiros vêm 
crescendo já que, apresentam menos efeitos colaterais em relação aos medicamentos 
alopáticos e, também devido aos preços mais acessíveis. O presente trabalho visa 
compreender o consumo de plantas medicinais obtidas em feiras livres na cidade de 
Londrina/PR, que nos leva à reflexão da dinâmica social, econômica, cultural e a percepção 
histórica dessa prática cultural. Na necessidade de se entender o comércio de plantas 
medicinais nas feiras desse município, visitou-feiras livres nas diferentes regiões da cidade. 
Dessas visitas, apenas duas feiras apresentaram o comércio de plantas para fins medicinais. 
Percebeu-se nesse estudo que há uma intensa relação entre saúde, doença, cura, fé, poder e 
sociedade na utilização de plantas medicinais. 
Palavras-chave: Medicina Popular; Fitoterapia; Feiras Livres  
 

Abstract 
The use of medicinal plants and home-made remedies is a cultural practice that pre-dates 
generations on the Brazilian territory. As time passed there was a drop on the use of those 
medications on some parts of the country, especially with the industrialization and 
urbanization of our country. Although with the valorization in life quality, the use of medicinal 
plants and home-made remedies is growing, since they present less side-effects in comparison 
to allopathic medicines, and also to the more accessible prices. This study aims to understand 
the use of medicinal plants obtained in street markets in the city of Londrina / PR, that leads us 
to a reflection in social-dynamics, economy, culture, and a historic perspective in this cultural 
practice. The need to understand the commerce of medicinal plants in the farmer’s market on 
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those counties, resulted in a daily visit to several of those markets in different regions of the 
town, during seven days of the week, in a total of seven farmer’s markets were analyzed. In all 
of those markets only two dealt in the commerce of medicinal plants. There is an intense 
relationship among health, disease, healing, faith, power and society in the use of medicinal 
plants.  
Key words: Popular medicine, Phytotherapy, Farmer’s market. 

 

Introdução  

A procura por plantas medicinais vem crescendo ultimamente. Um dos motivos 

para essa escolha dos consumidores é a eficácia semelhante aos remédios alopáticos, 

porém com menos efeitos colaterais, além de aspectos culturais, a tradição passada 

por gerações. 

Entender aspetos do uso das plantas medicinais remete a cultura de certos 

povos. Assim para essa pesquisa utilizamos o conceito de Claval sobre cultura: 

[...] a cultura é o conjunto de representações sobre os quais repousa 
a transmissão, de uma geração a outra ou entre parceiros de mesma 
idade, das sensibilidades, ideias e normas. Ela inclui a imagem do 
meio ambiente próximo e os conhecimentos, práticos e ferramentas 
tirar partido dele. (CLAVAL, 2002, p.141-142). 

 

O presente trabalho visa à compreensão do consumo de plantas medicinais em 

comércio de feiras livres na cidade de Londrina/PR. Para tanto, fizemos observações 

em algumas feiras deste espaço geográfico fundamental com entrevistas aos feirantes 

e consumidores. Buscou também conhecimentos históricos, sociais e culturais sobre as 

plantas medicinais, assunto destacado a seguir. 

 

Histórico de plantas medicinais 

A utilização de produtos naturais, particularmente da flora, com fins 

medicinais, nasceu com a humanidade. Indícios do uso de plantas medicinais e tóxicas 

foram encontrados nas civilizações mais antigas, sendo considerada uma das práticas 

mais remotas utilizadas pelo homem para cura, prevenção e tratamento de doenças, 

servindo como importante fonte de compostos biologicamente ativos. (ANDRADE et 

al, 2007) 

O homem primitivo buscou na natureza as soluções para os diversos 
males que o assolava, fossem esses de ordem espiritual ou física. Aos 
feiticeiros, considerados derados intermediários entre os homens e 
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os deuses cabia a tarefa de curar os doentes, unindo-se, desse modo, 
magia e religião ao saber empírico das práticas de saúde, a exemplo 
do emprego de plantas medicinais. A era Antiga inaugurou outro 
enfoque, quando, a partir do pensamento hipocrático, que 
estabelecia relação entre ambiente e estilo de vida das pessoas, os 
processos de cura deixaram de ser vistos apenas com enfoque 
espiritual e místico. (ALVIM et al., 2006). 

 

Duarte (2006) expõe que os primeiros registros sobre a utilização de plantas 

medicinais tem início em 500 a. C., no texto Chinês que relata nomes, doses e indicações de 

uso de plantas para tratamento de doenças. Outros registros também foram encontrados em 

um manuscrito Egípicio denominado “Ebers Papirus”, de 1.500 a. C., em que continham 

informações sobre 811 prescrições e 700 drogas. E algumas dessas plantas são utilizadas 

atualmente, como Ginseng (Panax spp.), Ephedra spp., Cassia spp. e Rheum palmatum L., até 

mesmo em indústrias farmacêuticas. 

Segundo relatos em 3.000 anos a.C. já havia o cultivo e uso de algumas plantas 

medicinais que atualmente são utilizadas com eficácia na medicina popular e por laboratórios 

farmacêuticos (RODRIGUES; CARVALHO, 2001). Vale santientar que  já no período Neolítico, 

utilizavam-se ervas aromáticas em culinária e medicina (BERWICK, 1996), sendo o 

descobrimento das propriedades curativas das plantas considerado, no início, meramente 

intuitivo ou, pela observação dos animais quando doentes que buscavam nas ervas a cura para 

suas afecções (OLIVEIRA; SIQUEIRA, 1994). Desta forma, o uso popular das plantas medicinais 

foi crescendo de geração a geração e, a partir do desenvolvimento da química orgânica, 

tornou-se possível isolar os princípios ativos das plantas, obtendo substâncias ativas 

(TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). 

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza, muitas vezes, o 
único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. 
As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas 
medicinais de todo mundo, mantém em voga a prática do consumo 
de fitoterápicos, tonando válidas as informações terapêuticas que 
foram sendo acumuladas durante séculos (MACIEL et al., 2002, p. 
429). 

 

Helfand e Cowen (1990) abordam que o primeiro registro médico que inclui 

uma coleção de fórmulas de trinta diferentes drogas de origem vegetal, animal ou 

mineral tem seu depósito no Museu da Pensilvânia com cerca de  2.100 a. C. 
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Medicina Popular, Medicina Científica e suas Relações 

Segundo Camargo (1985), a medicina popular desenvolve-se numa dinâmica 

própria, segundo o contexto sócio-cultural e econômico em que se insere. Trata-se de 

uma medicina sincrética, cujos componentes tradicionais, transmitidos pelo 

inconsciente cultural, somam-se a elementos resultantes de diferentes influências. 

Crença e conhecimento criado pelos nossos antepassados,  vinculado a 

diferentes credos religiosos, voltados  às coisas sagradas, repleto de mitos, rituais e 

superstições. A medicina popular, no entanto, não se resume na utilização de folhas, 

raízes e cascas em forma de banhos ou infusões com o objetivo de curar doenças. As 

simpatias e a religião cumprem papel fundamental na eficácia desses tratamentos. 

Toda aplicação de recursos materiais ocorre num terreno essencialmente mágico. 

Existem algumas formas de medicina popular: a fitoterapia (utilização de 

plantas), a medicina mágica (procura curar o que foi colocado de sobrenatural no 

doente), a medicina mística ou religiosa (utilização da religião como força mágica), a 

medicina escatológica ou excretoterapia (utilização de substâncias “anti-higiênicas”). 

Dentre esses recursos terapêuticos da medicina popular destaca-se o uso das 

plantas medicinais que, altera seu modo de uso e sua nomenclatura de uma região 

para outra ou de informante para informante. 

A medicina científica “substituiu”, no início do século passado, as plantas 

medicinais e suas formas derivadas. Desenvolveu-se com as contribuições decisivas da 

fisiologia, da farmacologia, da química orgânica e bioquímica. 

A medicina popular, em suas diferentes formas, é um fenômeno que vem 

aumentando constantemente e que não se restringe às pequenas cidades do interior, 

apresentando-se, também, de maneira intensa nos grandes centros populacionais, 

muitas vezes devidos a fatores como, por exemplo, o reconhecimento de que 

atualmente amplas camadas da população não têm acesso aos medicamentos ou 

pelos efeitos indesejáveis e prejuízos causados tanto pelo uso correto como pelo uso 

abusivo dos medicamentos produzidos sob o manto científico. Por esses e outros 

motivos, as plantas medicinais passaram a ser cogitadas, por alguns profissionais da 

área da saúde e por órgãos governamentais, como um recurso terapêutico passível de 

utilização no atendimento de algumas necessidades dos serviços de saúde. 
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Para a incorporação dos recursos da medicina popular na medicina científica, é 

necessário avaliar a sua segurança (ausência de toxicidade aguda ou crônica) e 

eficácia. Nas relações entre a ‘medicina popular’ e a ‘medicina científica’ há um 

conflito, onde a ‘medicina popular ‘ afirma a ineficácia ou fracasso de suas terapias 

devido à eficácia mágica, da qual o primeiro não possui conhecimento. E, a ‘medicina 

científica’ afirma sua eficácia por ser uma medicina que parte de comprovações, 

resultados obtidos e por se apresentar como legítima. 

 

Feiras livres no Brasil 

Os Europeus trouxeram a prática da feira livre para o Brasil por se fazer 

necessário o abastecimento das vilas e cidades, e os excedentes que sobravam eram 

vendidos ou trocados uns pelos outros, criando atualmente a visão de que no encontro 

da população consiga-se achar produtos com menores preços. 

O dia do feirante é comemorado em 25 de agosto, data que marcou a 

realização da primeira feira livre no país, no Largo General Osório, em São Paulo, no 

ano de 1914. A partir do Ato 625, o prefeito da capital paulista, Washington Luis, 

oficializou e implantou as feiras livres no Brasil, sendo que hoje seguem as 

determinações da Lei nº 492/84. 

No Brasil, muitos feirantes conseguem na prefeitura a licença para montar uma 

barraca na feira, porém surge o problema da concorrência, pois alguns produtos 

aparecem repetidos. Atualmente, é comum a prática de combinar preços dos 

produtos, para que ninguém saia prejudicado.  

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) define que as feiras 

livres destinam-se à venda exclusivamente a varejo, de gêneros alimentícios e artigos 

de primeira necessidade por preços acessíveis, evitando-se o quanto possível os 

intermediários. 

 

Estudo de Caso: Análise do Consumo de Plantas Medicinais 
comercializadas em Feiras Livres de Londrina/PR 

Para conhecer o consumo de plantas medicinais em feiras livres na cidade de 

Londrina/PR, visitamos feiras nas diferentes regiões da cidade, durante os 7 dias da 
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semana, totalizando sete feiras analisadas144. Compreender o recorte espacial das 

feiras livres de Londrina é importante para um aprofundamento de questionamentos e 

reflexões a cerca das políticas públicas que envolvem o tema (Figura 1). 

Do total de feiras espacializadas na imagem, apenas duas apresentaram o 

comércio de plantas para fins medicinais, sendo elas: Feira Livre da Avenida Saul 

Elkind, na região Norte da cidade, com funcionamento no domingo e Feira Livre da Rua 

Alagoas, localizada na Região Central, com funcionamento na quinta-feira e aos 

domingos.  

 
Figura 1 - Mapa de localização das Feiras Livres por Região em Londrina/PR 

Fonte: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU) – Organização: 
Matheus Oliveira Martins da Silva (2014) 

 

Ao analisar as 2 feiras livres, totalizamos 5 bancas com comércio de plantas 

para fins mecidinais, sendo 3 bancas na Avenida Saul Elkind (Domingo) e 2 bancas na 

Rua Alagoas (Quinta-Feira e Domingo). Em um levantamento geral dos feirantes, 

pudemos observar que todos possuem o mesmo perfil, estando há mais de 20 anos 

com o trabalho em feiras livres e recrutando filhos e/ou parentes mais novos para 

seguirem a tradição familiar. A unanimidade pode ser encontrada também na origem 

                                                           
144

Antes de ir a campo elaboramos um questionário com perguntas sobre quais plantas eram as mais 
vendidas, quais as suas procedências e quais os seus benefícios à saúde. 
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nas plantas, onde todos os feirantes afirmam que importam os materiais diretamente 

do Estado de São Paulo, mas se tem conhecimento de que não é a fonte primária dos 

produtos. Com base nas análises, construímos a seguinte tabela com as plantas 

medicinais mais comercializadas e suas indicações, nas duas feiras livres: 

 

Tabela 1: Plantas medicinais mais vendidas, segundo os feirantes entrevistados nas 
feiras livres “ Avenida Saul Elkind” e “Rua Alagoas”, em Londrina/PR: 

Nomenclatura Popular Nomenclatura Botânica Alegações 

Aroeira 
 

Schinus molle Azia, gastrite, febre, cistite, uretrite, 
diarréia, blenorragia, tosse, bronquite, 

reumatismo, íngua, dor-de-dente, 
gota, ciática 

Barbatimão 
 

Stryphnodendron 
barbatimam 

Gastrite, úlcera e dor de garganta e 
tratamento de feridas 

Calêndula Calendula officinalis 
 

Inflamações e lesões, contusões e 
queimaduras 

 

Carqueja 
 

Baccharis trimera 
 

Dispepsia (Distúrbios da digestão) 

Cavalinha 
 
 

Equisetum arvense 
 

Edemas (inchaços) por retenção de 
líquidos 

 

Chá verde 
 

Camellia sinensis Estimulante (cafeína), antioxidante e 
queimador de gordura 

Chapéu de couro Echinodorus macrophyllus 
 

Edemas (inchaço) por retenção de 
líquidos e processos inflamatórios 

 

Chia 
 

Salvia hispanica Colesterol, diabetes e obesidade 

Espinheira santa 
 

Maytenus ilicifolia 
 

Dispepsia (distúrbios da digestão), azia 
e gastrite. Coadjuvante no tratamento 
episódico de prevenção de úlcera em 

uso de antiinflamatórios não 
esteroidais 

 

Insulina 
 

Cissus sicyoides Reumatismo, abcessos, má circulação, 
inflamações 

 

Oliveira 
 

Olea europaea hipertensão, colesterol, febre, excesso 
de peso (obesidade) 

Pata de vaca 
 

Bauhinia foticata Cálculos na bexiga ou nos rins, 
diabetes, hipertensão arterial, anemia, 
tratamento para obesidade, doenças 

http://www.criasaude.com.br/N2020/doencas/gastroenterite.html
http://www.criasaude.com.br/N2350/doencas/dor-de-garganta.html
http://www.criasaude.com.br/N2068/doencas/hipertensao.html
http://www.criasaude.com.br/N10519/doencas/colesterol.html
http://www.criasaude.com.br/N2285/doencas/febre.html
http://www.criasaude.com.br/N3143/doencas/sobrepeso.html
http://www.criasaude.com.br/N3143/doencas/sobrepeso.html
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do coração e doenças urinárias. 

Pau tenente 
 

Quassia ama Anemia, diarreias, problemas 
gastrointestinais, parasitas intestinais, 

sarampo, constipação e infecções. 

Sene 
 

Senna alexandrina 
 

Constipação intestinal eventual 
 

Fontes: Feirantes entrevistados; os autores; Anvisa, 2014 
 

Os feirantes entrevistados relataram que as vendas aumentam quando se tem 

auxilio da mídia. Em especial, a mídia televisionada, exemplificando o programa 

Fantástico, programa de grande audiência aos domingos transmitidos na emissora 

Rede Globo quando aborda alguma dieta que contém uma planta medicinal, na 

semana que se inicia a procura e as vendas aumentam e a certa planta se esgota 

rapidamente dos estoques. Assim, a mídia pode se tornar uma grande ferramenta de 

difusão para esses tratamentos, sendo um grande auxílio aos feirantes.  

Para compreendermos o perfil do consumidor de plantas medicinais em feiras 

livres entrevistamos 50 sujeitos sociais de diferentes idades (Figura  2).  

 

Figura 2 - Consumidores de plantas medicinais de Londrina/PR 

 
Fonte: Os autores, 2014 

 

38% 

62% 

Consomem Plantas
Medicinais adquiras
em Feiras Livres

Não consomem
Plantas Medicinais
adquiras em Feiras
Livres
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Ao analisarmos os dados, podemos observar que a maioria dos sujeitos 

entrevistados não consomem plantas medicinais adquiridas em feiras livres (62%), mas 

busca produtos relacionados em outras fontes de comércio. 

  

Figura 3 – Perfil dos consumidores de plantas medicinais em feiras livres de 
Londrina/PR 

 
Fonte: Os autores, 2014 

 

Ainda com relação ao consumo de plantas medicinais adquiridas em feiras 

livres, percebemos que não existe restrição de idade. Tanto jovens, adultos ou idosos 

buscam esses produtos influenciados pela mídia ou bem como pela tradução da Figura 

3 pela busca de uma medicação natural que não afete sua saúde de maneira direta. 

Também podemos observar a que os feirantes estão preocupados com as 

embalagens de seus produtos sendo comercializados com este tipo de padrão 

comercial (Figura 4) 
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Figura 4 – Produtos comercializados em barraca de plantas medicinais na Feira 
Livre da Avenida Saul Elkind – Londrina/PR 

 
Fonte: Os autores, 2014 

 

As justificativas mais encontradas para o consumo, está ligada à estética, sendo 

essas ligadas à pele ou à perca de peso. Pessoas com idade mais avançadas evidenciam 

a preocupação com doenças crônicas, como por exemplo, câncer e diabetes. 

Um ponto observado na ida à campo é que muitas feiras que classificamos 

“sem plantas medicinais” comercializam muitas delas, mas por falta de informação dos 

feirantes, não é comercializada com tal. Um exemplo é a hortelã que tem propriedades 

medicinais contra azia, má digestão, problemas do fígado e vesícula biliar, flatulência, 

náuseas, vômitos, cólon irritável, dor de dente e nevralgias, portanto é vendida por 

suas características aromáticas.  

 

Considerações Finais  

A partir do levantamento de dados nota-se que há uma dinâmica familiar 

presente entre os feirantes que passa seus conhecimentos sobre plantas medicinais 

bem como os aspectos deste tipo de comércio os membros da família. Podemos 

ressaltar a ausência de auxílios governamentais desde o cultivo até a vendas de 

plantas para fins medicinais. 

A adoção de ampliação de Políticas Públicas para as pesquisas, para o cultivo e 

para as vendas dos produtos fitoterápicos é necessária para valorização da cultura e 

identidade do munícipio de Londrina/PR. 
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COBERTURA DA TERRA E QUALIDADE AMBIENTAL DO 
BAIRRO TATUQUARA – CURITIBA/PARANÁ 

Land cover and environmental quality of Tatuquara district - Curitiba / Paraná  
 

Otacílio Lopes de Souza da Paz145 
João Carlos Nucci146 

Simone Valaski147 
 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
A análise das classes de cobertura da terra fornece subsídios para que inferências sejam feitas 
quanto à qualidade ambiental. Com base em imagens do Google Earth, ano 2012 e o software 
Quantun GIS, versão 2.6, mapeou-se em detalhe a cobertura da terra do bairro Tatuquara 
(Curitiba/Paraná); posteriormente inferências foram feitas quanto à dinâmica ambiental do 
bairro, gerando o mapa de qualidade ambiental. Constatou-se que o bairro possui 48,43% de 
sua área coberta por espaços não edificados, 32,05% por espaços edificados e 19,52% por 
espaços de integração viária; que 40,76% do bairro estão cobertos por vegetação arbórea, 
arbustiva e herbácea, indicadores que apontam para uma boa qualidade ambiental, porém 
23,82% da área estão ocupados por edificações de até 4 pavimentos com área adjacente 
impermeabilizadas e sem vegetação. Em relação à distribuição das classes de cobertura 
constatou-se que a maior parte do bairro possui uma boa qualidade ambiental, em função das 
áreas com vegetação nativa, mas existem pontos com qualidade ambiental média a baixa 
como quadras com nenhuma vegetação e grandes edificações. O método mostrou-se de fácil 
aplicação, podendo servir como subsidio para os moradores compreenderem questões 
ambientais do bairro e poderem atuar nas decisões do poder público.   
Palavras-chave: Qualidade Ambiental, SIG, Participação Popular. 
  

Abstract 
Land cover classes analysis provides subsidies for inferences to be made about the 
environmental quality. Based on Google Earth satellite images, 2012 and Quantun GIS 
software version 2.6, the land cover of Tatuquara district (Curitiba/Paraná) was mapped in 
detail. Then the inferences were made about the environmental dynamics of the district and it 
brought as a result the environmental quality map. It was found that the district has 48.43% 
covering by non-built up spaces, 32.05% by built up spaces and 19.52% by traffic spaces. It was 
also found out that 40.76% the district is covered by vegetation (tree, shrub and herbaceous) 
indicators of a good environmental quality. However 23.82% of the area is covered by 
buildings which have until 4 floors with waterproof adjacent area and without vegetation. In 
relation to the distribution of land cover classes, it was found out that most of the district has 
a good environmental quality, because of the areas with native vegetation. On the other hand 
there are locations where the environmental quality is between average and low, which are 
blocks without vegetation and large buildings. The method was easy to be applied and it may 
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be used as a subsidy for the dwellers to understand the environmental matters of the district 
and be able to act in decisions of public power as well. 
Key words: environmental quality, GIS, popular participation. 

 

Introdução 

A substituição dos espaços naturais com vegetação nativa por espaços 

edificados feita de forma desordenada e sem planejamento resulta na diminuição 

gradual da qualidade ambiental e aumenta a dependência energética e tecnológica das 

paisagens (BELEM e NUCCI, 2011).  

O uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) para o monitoramento do uso e cobertura da terra é uma maneira 

prática de obter informações para entender a dinâmica da paisagem e assim fornecer 

subsidio para o planejamento e a organização do espaço (NOVO, 2008).  

Valaski (2013) propõe uma classificação em detalhe da cobertura da terra que 

leva em conta características das quadras urbanas como a presença e o porte da 

vegetação, número de pavimentos das edificações, aspectos da superfície do solo, 

entre outros. Com base nessa classificação podem ser realizadas inferências quanto a 

dinâmica ambiental e, posteriormente, em relação à qualidade ambiental da área em 

estudo.  

A classificação de Valaski (2013) pode ser facilmente compreendida pelo 

público em geral, podendo ser usada como subsídio para a participação popular no 

planejamento urbano.  

Posteriormente, com base em Valaski (2013), Nucci et. al. (2014) propuseram 

uma classificação mais simplificada, eliminando algumas classes de uso da terra ainda 

presentes na proposta inicial como, por exemplo, os cemitérios, por se tratar mais de 

uma classe de uso do que cobertura do solo.  

  O objetivo do presente trabalho foi o de aplicar o método de mapeamento da 

cobertura da terra e qualidade ambiental proposta por Valaski (2013) e Nucci et. al 

(2014) no bairro Tatuquara (Curitiba/PR). 

O bairro Tatuquara (Curitiba, PR) passou por algumas modificações na 

paisagem nos últimos anos, sendo portanto necessário entender os atuais estados da 

cobertura da terra e da qualidade ambiental. Com efeito, o material gerado pode 
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subsidiar o planejamento de ocupação da área, visando evitar a diminuição da 

qualidade ambiental. 

 

Método 

O bairro Tatuquara está localizado na porção sul de Curitiba/PR (figura 1). De 

acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, é o 2º 

bairro que mais cresceu em termos de população entre os anos de 2000 e 2010, 

passando de 36.399 habitantes para 52.780 habitantes (IPPUC, 2010).  

 

Figura 1 – Localização do bairro Tatuquara – Curitiba.  

 Fonte: Os autores, 2015. 

 

O bairro possui várias áreas com edificações recentes (nenhuma acima de 4 

pavimentos), loteamentos e alguns maciços de vegetação natural. Além disso, na parte 

norte do bairro, concentram-se algumas áreas industriais. No bairro também se 

localizam alguns corpos d’água que alimentam o rio Barigui, importante curso de água 

que corta Curitiba de norte a sul.  
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A classificação da cobertura da terra foi realizada com base na proposta de 

Valaski (2013), adaptada por Nucci et. al. (2014), conforme figura 2.  

 

Figura 2 – Classificação da cobertura da terra conforme Valaski (2013) e Nucci et al. 
(2014). 

 
Fonte: Os autores, 2015. 

 

Os arquivos vetoriais dos limites do bairro e de suas quadras foram adquiridos 

no site do IPPUC, do ano de 2012 e na escala 1:10.000.  A classificação foi feita no 

software Quantun GIS, versão 2.6. Foram utilizadas as imagens orbitais 

disponibilizadas pelo Google Earth®, do ano de 2012, com escala entre 1:3.000 e 

1:5.000. 

A classificação da cobertura da terra foi realizada de forma não automática com 

base nas características presente em cada quadra (presença ou não de vegetação, 

número de pavimentos, tamanho da edificação, impermeabilização ou não do solo e 
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porte da vegetação). As imagens do Google Earth® foram utilizadas por meio do plugin 

OpenLayers, presente do software Quantun GIS, que realiza uma conexão WMS (Web 

Map Server) com servidor de imagens do Google Earth®.   

O método desenvolvido por Valaski (2013) e Nucci et. al. (2014) fornece a 

possibilidade de se inferir a qualidade ambiental com base nas classes de cobertura de 

terra, em resumo: edificações mais baixas, vegetação arbórea, arbustiva ou herbácea e 

áreas permeáveis são características que contribuem para uma melhor qualidade 

ambiental enquanto que o aumento das edificações, aumento na impermeabilização 

do solo e a diminuição das áreas com vegetação contribuem para uma diminuição na 

qualidade ambiental.  

Na figura 3 pode-se observar a forma como as classes de cobertura da terra são 

interpretadas para a qualidade ambiental de acordo com o método de Valaski (2013) e 

Nucci et. al. (2014). O primeiro layer gerado, a cobertura terra, foi reclassificado, 

gerando os layer da Qualidade Ambiental do bairro Tatuquara. 
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Figura 3 – Qualidade ambiental com base nas classes de cobertura da terra de Valaski 
(2013) e Nucci et al. (2014). 

 
Fonte: Os autores, 2015. 

 

Resultados e Discussão  

O mapa da cobertura da terra do bairro Tatuquara pode ser observado na 

figura 4 e as áreas referentes a cada classe estão representadas no quadro 1. 
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Figura 4 – Cobertura da Terra do bairro Tatuquara. 

 

Fonte: Os autores, 2015. 

 

Quadro 1 – Valores de áreas das classes de cobertura da terra do bairro Tatuquara. 

Classes de Cobertura da Terra do bairro Tatuquara 
Área 
(Km

2
) 

% em relação 
área total 

Es
p

aç
o

s 
Ed

if
ic

ad
o

s 
(3

2
,0

5
%

) 

Até 4 
pavimentos 

1.1 área adjacente com vegetação 0,20 1,78 % 

1.2 área adjacente impermeabilizada e sem 
vegetação 

2,68 23,82 % 

Grandes 
edificações 

1.7 área adjacente com vegetação 0,17 1,53 % 

1.8 área adjacente impermeabilizada e sem 
vegetação 

0,55 4,91 % 

Es
p

aç
o

s 
N

ão
 

e
d

if
ic

ad
o

s 
(6

7
,9

5
%

) 2.1 Vegetação arbórea contínua (fragmentos de floresta) 0,06 0,50 % 

2.2 Vegetação arbórea, arbustiva e herbácea 4,58 40,76 % 

2.3 Vegetação arbustiva e/ou herbácea 0,58 5,18 % 

2.4 Solo exposto 0,10 0,85 % 

2.5 Solo bastante impermeabilizado 0,08 0,67 % 

Tráfego (ruas, avenidas, estradas e ferrovias) 2,19 19,52 % 

Corpos hídricos 0,05 0,46 % 

TOTAL 11,23 100 % 

Fonte: Os autores, 2015. 
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Os maiores valores de área estão na classe 2.2 (Vegetação arbórea, arbustiva e 

herbácea), representado cerca de 40,76% do bairro. Seguido pela classe 1.2 

(edificações de até quatro pavimentos com área adjacente impermeabilizada e sem 

vegetação), cerca de 23,82% do bairro e os espaços de integração viária (ruas, 

avenidas, entre outros), ocupando 19,52%.  

Como a maior parte do bairro está coberto pela classe 2.2, pode-se inferir que 

ocorre infiltração das águas pluviais nessas áreas, ocasionando um baixo escoamento 

superficial; e que a amplitude térmica e a emissão de poluentes são baixas e a 

diversidade de fauna e flora é maior.  

Em contrapartida, outra grande porção do bairro está coberta por edificações 

de até 4 pavimentos sem vegetação nas áreas adjacentes, onde o escoamento 

superficial é alto, devido a quase inexistência da infiltração das águas pluviais em 

função da falta de vegetação e quase total impermeabilização do solo.   

 Nas figuras 5 e 6 estão as chaves de inferências, nas quais se descrevem 

a estrutura de cada classe de cobertura da terra assim como sua dinâmica ambiental.  

 

Figura 5 – Chave classificatória dos espaços edificados com inferências 
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Figura 5 – Chave classificatória dos espaços edificados com inferências (Cont.) 

 
Fonte: Imagens de satélite – Google Maps, 2012, escala aproximada 1:3.000. Imagens – Google 

Street View, 2011. Esquema e texto – Os autores, 2015. 
 

Figura 6 – Chave classificatória dos espaços não edificados com inferências 
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Figura 6 – Chave classificatória dos espaços não edificados com inferências (Cont.) 

 
Fonte: Imagens de satélite – Google Maps, 2012, escala aproximada 1:3.000. Imagens – Google 

Street View, 2011. Esquema e texto – Os autores, 2015. 
 

Em termos gerais verificou-se que o bairro Tatuquara possui 32,05% de sua 

área cobertos por espaços edificados, 48,43% por espaços não edificados e 19,52% por 

espaços de integração viária (ruas, avenidas, tráfego em geral) o que se aproxima do 

sugerido pelos setores de planejamento da Alemanha, ou seja, 40% para os espaços 

edificados, 40% para os espaços não edificados e 20% para os espaços de integração 

viária, segundo Berlim (2001).  

Essa situação é diferentemente da encontrada em outros bairros de Curitiba 

mapeados com o mesmo método como Paz et. al ,2015; Dias, et. al, 2014 e Nucci et. 

al, 2014. (ver quadro 2).  
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Quadro 2 – Comparação com outros trabalhos que utilizaram método semelhante. 
 

Bairro 
Espaços Edificados Espaços Não Edificados Espaços de integração viária 

Tatuquara 32% 48% 20% 

Sugestão Alemã (1) 40% 40% 20% 

Boa Vista (2) 60% 13% 27% 

Bacacheri (3) 59% 23% 18% 

Rebouças (4) 69% 3% 28% 

Fonte: (1) - Berlim, (2001), (2) - Paz et. al, (2015), (3) - Dias, et. al, (2014) e (4) - Nucci et. al, 
(2014). Org.: os autores, 2015. Obs.: os valores foram aproximados para facilitar a 

comparação. 
 

Analisando a qualidade ambiental do bairro, conforme figura 7, constata-se que 

as áreas com melhor qualidade ambiental são aquelas sem edificações, sendo bem 

distribuídas nos extremos e em algumas partes centrais do bairro.   

 

Figura 7 – Qualidade Ambiental do bairro Tatuquara. 

 
Fonte: Os autores, 2015. 

 

Outras áreas caracterizam-se com qualidade ambiental mediana (classe 1.2 - 

edificações de até quatro pavimentos com área adjacente impermeabilizada e sem 
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vegetação) e a qualidade ambiental é pior em alguns pontos no bairro, sobretudo na 

parte norte próximo ao bairro CIC – Cidade Industrial de Curitiba, onde existem 

grandes edificações com áreas impermeabilizadas e sem vegetação nas áreas 

adjacentes.   

Cabe salientar que algumas áreas com a classe 1.2 são de ocupação recente, ou 

seja, outrora essas áreas possuíam uma maior cobertura vegetal e por consequência 

uma melhor qualidade ambiental, e que com o tempo está diminuindo, sendo fruto da 

crescente ocupação urbana no bairro, conforme ilustra a figura 8.  

 

Figura 8 – Avanço das áreas edificadas no bairro Tatuquara entre os anos de 2000 e 
2014 

 
Fonte: SUDERSHA, 2000 e Google Maps, 2014. Org.: os autores, 2015. 

 

Considerações Finais 

Um dos aspectos mais importantes a ser destacado é o fato do bairro 

Tatuquara ainda apresentar, aproximadamente, 40% de sua área cobertos por 

vegetação natural (arbórea, arbustiva e herbácea), o que acarreta à algumas partes do 

bairro uma ótima qualidade ambiental. 

Além disso, a distribuição dos tipos de espaços (edificados, não edificados e de 

integração viária) apresenta-se em equilíbrio e em concordância com o que se indica, 

pelos setores de planejamento, para as cidades alemãs. 

Infelizmente, com o avanço das áreas edificadas, esses indicadores tendem 

para uma piora. Sem um planejamento adequado da ocupação do bairro, espera-se 
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uma diminuição paulatina da cobertura vegetal e um aumento dos espaços edificados, 

em detrimento da qualidade ambiental. 

Cabe destacar que a qualidade ambiental apresentada aqui é baseada apenas 

na cobertura da terra, tendo resultados diferentes se for levado em consideração o 

uso, como atividades antrópicas potencialmente poluidoras, como industrias, por 

exemplo.  

Esse estudo destaca-se pela facilidade da aplicação do método, assim como 

pode servir como base para ajudar a população na compreensão da situação da 

qualidade ambiental do bairro Tatuquara. 
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INVENTÁRIO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
BALNEÁRIO DA AMIZADE 

Environmental inventory of Balneário da Amizade watershed 
 

Rafael Gotardi Brússolo148 

 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O planejamento ambiental de bacias hidrográficas constitui um importante instrumento para o 
gerenciamento de recursos hídricos. Na perspectiva de contribuir para o debate, o presente 
estudo tem como objetivo a produção de um inventário da Bacia Hidrográfica do “Balneário da 
Amizade” com a finalidade de ser usado como uma ferramenta em projetos de planejamento 
ambiental bem como de disciplinamento ou ordenamento do uso e ocupação do solo para o 
local. Para a realização desse inventário foram realizados estudos sobre o histórico do clima da 
região através dos dados de temperatura e precipitação e também foram confeccionadas as 
cartas temáticas através do software Spring 5.0 com informações a respeito da hidrografia, 
hipsometria, declividade, geologia, pedologia, geomorfologia e uso e ocupação do solo. 
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica; Inventário Ambiental; Balneário da Amizade.  
  

Abstract 
Environmental planning watershed is an important tool for managing water resources. As a 
contribution to the debate, this study aims to produce an inventory of the Basin "Balneário da 
Amizade " in order to be used as a tool in environmental planning projects as well as 
disciplining or land-use and land use for the site. To carry out this inventory, we studied the 
history of the climate of the region through the temperature and precipitation data and have 
also made the thematic maps across Spring 5.0 software with information about the 
hydrography, hipsometria, slope, geology, pedology, geomorphology and land use and 
occupation. 
Keywords: Watershed; Environmental inventory; Balneário da Amizade. 

 

Introdução  

A água é um dos recursos naturais mais abundantes em nosso planeta, dela 

depende praticamente toda a vida terrestre. 

Essencial à vida, a água constitui elemento necessário para quase 
todas as atividades humanas, sendo ainda, componente da paisagem 
e do meio ambiente. Trata-se de bem precioso, de valor inestimável, 
que deve ser a qualquer custo, conservado e protegido. (SETTI, 2001, 
p.30).  
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Em meio a essa importância, emerge certamente um contexto complexo 

marcado pelo grau de desenvolvimento alcançado por nossa sociedade e que traz 

consigo novas dinâmicas como os usos múltiplos dos recursos hídricos bem como, a 

necessidade de aliar esse grau de desenvolvimento vivenciado por nossa sociedade 

com a manutenção da qualidade e quantidade desse recurso natural. Tal contexto 

adquire complexidade quando o mesmo se processa em meio ao aspecto urbano ou 

de expansão do mesmo. 

A história da água sobre o planeta terra é complexa e está 
diretamente relacionada ao crescimento da população humana, ao 
grau de urbanização e aos usos múltiplos que afetam a quantidade e 
a qualidade. (TUNDISI, 2003, p.1).  

 

Dessa forma, seu gerenciamento é de vital importância para nossa 

sobrevivência, tanto como ser biológico como ser social: 

A necessidade, cada vez maior, de se obter a água na quantidade e 
na qualidade desejadas para os seus diversos usos, induz a que seja 
preciso planejar-se e coordenar-se a utilização da mesma. Surge, 
assim, o gerenciamento dos recursos hídricos, como um meio de 
assegurar a utilização múltipla e integrada da água. (MOTA, 1995, 
p.161).  

 

Outros instrumentos fundamentais se fazem presentes e necessários em 

tempos de transformações, contextos e dinâmicas implementadas pela ação antrópica 

e, sendo assim, mencionamos o papel dispensado pela legislação vigente no nível 

federal, estadual e local. Outro instrumento que podemos mencionar como 

fundamental nesse contexto certamente se faz pelo disciplinamento ou ordenamento 

do uso e ocupação do solo, seja em áreas urbanas ou rurais, e que considerem as 

dinâmicas do meio natural. Um dos instrumentos que mencionamos como 

fundamentais nesse processo é justamente o planejamento ambiental que deve 

necessariamente:  

Garantir de forma completa, as condições ecológicas para o 
desenvolvimento efetivo da produção social, e de todas as atividades 
da população, através do uso racional e da proteção dos recursos do 
meio ambiente. (RODRIGUEZ, 1994, p.583-584).  

 

Dessa maneira, esse trabalho tem como objetivo a produção de um inventário 

da Bacia Hidrográfica do “Balneário da Amizade” com a finalidade de ser usado como 
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uma ferramenta em projetos de planejamento ambiental bem como de 

disciplinamento ou ordenamento do uso e ocupação do solo. Esta bacia hidrográfica 

está localizada no município de Presidente Prudente-SP sendo parte integrante do um 

projeto maior intitulado “Planejamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Balneário 

da Amizade” resultado das atividades desenvolvidas na disciplina de Gerenciamento 

dos Recursos Hídricos do curso de Geografia da FCT-UNESP. Para a realização do 

inventário, delineou-se o trabalho e a estruturação desse relatório da seguinte 

maneira: 

Análise da série histórica do clima regional, a fim de conhecer seu regime 

pluviométrico e de temperatura. E por fim, um breve levantamento das características 

geofísicas, através de compilação e produção de cartas temáticas ligadas a: 

hidrografia, hipsometria, declividade, geologia, pedologia e geomorfologia, e também 

a análise do tipo de uso do solo da bacia. Essas cartas serão usadas como ferramentas 

de espacialização da área referente à coleta de dados e informações. 

Para a realização desse inventário foram estabelecidos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

→ Levantamento sobre o referencial teórico da temática proposta; 

→Análise do histórico do clima da região através dos dados de temperatura e 

precipitação obtidos na Estação Meteorológica da FCT-UNESP e da literatura sobre o 

tema; 

→Produção e compilação de cartas temáticas através do software Spring 5.0 

com informações a respeito da hidrografia, hipsometria, declividade, geologia, 

pedologia, geomorfologia e uso do solo. 

 

Desenvolvimento 

A referida bacia hidrográfica em estudo, está localizada na UGRHI 22 (Unidade 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema) e, sendo assim, 

estando sob a jurisdição do CBH-PP(Comitê de Bacias hidrográficas do Pontal do 

Paranapanema).  

Essa bacia hidrográfica, também conhecida como bacia do Balneário da 

Amizade, faz limite entre os municípios de Presidente Prudente, localizado na vertente 
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leste desta bacia, e o município de Álvares Machado em sua vertente oeste. Como 

mencionado, o termo Balneário da Amizade, que também denomina esta bacia 

hidrográfica, emerge da presença de uma represa nesta bacia que outrora já se portou 

como área de lazer aos dois municípios, além de seu caráter representativo no 

passado de ser área de abastecimento público de água ao município de Presidente 

Prudente.  

Tal bacia hidrográfica, sendo limite administrativo entre os referidos 

municípios, nos desperta atenção devido ao fato de ser área de manancial bem como 

por se localizar atualmente, em área de avanço do processo de urbanização e de 

expansão urbana. 

O crescimento urbano desordenado tem trazido efeitos bastante negativos 

para algumas áreas importantes das cidades, como pode ser observado 

particularmente nas bacias hidrográficas de mananciais destinados ao abastecimento 

público, como ocorre na bacia do Balneário da Amizade, gerando impactos ambientais 

que podem comprometer sua função de abastecimento público.  

Dessa forma, é fundamental cuidar das nascentes e dos córregos que compõem 

a rede hídrica que alimenta o manancial do Balneário da Amizade. Assim, a gestão de 

bacias hidrográficas deve contemplar a preservação e melhoria da água quanto à 

quantidade e qualidade, para múltiplos usos. Considerando-se que o Artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e a noção de bem comum, tendo o Poder Público o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações, a adequada gestão das águas torna-

se fundamental para a manutenção desses recursos e garantia de reprodução da vida 

em todas suas formas.  

A gestão do meio ambiente no Brasil tem origem via Estado e a legislação 

ambiental brasileira apresenta-se de forma bem estruturada a fim de conceber a 

gestão do meio ambiente. Isto também foi possibilitado e expandido com a 

Constituição Federal de 1988, bem como, no que se refere à água, a partir da Lei 

9.433/1997, que definiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional para o Gerenciamento de Recursos Hídricos, e da lei estadual nº 7.663/1991, 

que estabeleceu a Política de Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento de 
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Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Essas leis possibilitam a implementação de 

ações a favor da proteção dos recursos hídricos e controle de seus usos (e abusos) da 

sociedade.  

As leis de águas, anteriormente mencionadas, têm como diretriz a adoção da 

bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento. A 

bacia hidrográfica constitui, segundo Christofoletti (1980), uma área drenada por um 

determinado rio ou por um sistema fluvial, funcionando como um sistema aberto, em 

que ocorre a entrada e saída de energia e matéria. E também discute e sugere 

distinguir os impactos ou efeitos da ação humana nas condições do meio ambiente 

natural (ecossistemas e geossistemas) e os impactos ou efeitos provocados pelas 

mudanças do meio ambiente nos estados que envolvem a vida dos seres humanos 

(CHRISTOFOLETTI, 1993).  

Nessa abordagem de Christofoletti (1993), além de sua compreensão integrada, 

possibilita-se adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento ambiental e 

de mobilização social, estimulando que a população local participe dos processos de 

decisão. Portanto, a adoção da bacia hidrográfica permite o desenvolvimento de um 

processo de descentralização do planejamento e da gestão das águas, através dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas, com participação social e integração institucional. 

 Os estudos de bacia hidrográfica permitem abordar e conhecer alguns 

aspectos da relação entre Sociedade x Natureza, pois se conclui que o cumprimento da 

legislação tem condições de viabilizar e garantir o uso sustentável dos recursos, 

especialmente com o funcionamento adequado do sistema de gestão. Para isso é 

necessário compreender o meio de forma global, justificando-se a importância da 

análise integrada interdisciplinar sobre o meio ambiente.  

Destarte, o planejamento ambiental do território (ou de uma bacia 

hidrográfica) transforma-se em um elemento tanto básico como complementar para o 

desenvolvimento econômico e social e para a otimização do plano de uso, manejo e 

gestão de qualquer unidade territorial (RODRIGUEZ, et al, 2004). 
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Resultados e Discussão 

A seguir serão apresentados os resultados da pesquisa: dados climáticos, 

hidrografia, hipsometria, declividade, geologia, pedologia, geomorfologia e uso e 

ocupação do solo. 

 

Dados climáticos 

No período de inverno, a região está sob atuação frequente da Massa Polar 

Atlântica (Pa), verificando o recuo da Massa Tropical Atlântica (Ta), trazendo escassez 

das chuvas e intensas ondas de frios, proporcionando temperaturas mais baixas.  

No verão o processo é inverso, sendo que há o recuo das massas polares, 

devido à intensificação das massas tropicais. Porém, os sistemas frontais atuam 

significativamente, sendo esses responsáveis pela gênese das chuvas na maior parte 

do ano. Neste sentido, a dinâmica atmosférica regional condiciona uma estação 

chuvosa, ente os meses de outubro a março, e uma estação seca, entre os meses de 

abril a setembro.   

Berezuk (2007) analisou as adversidades climáticas no Oeste paulista e norte do 

Paraná. Em relação ao Oeste paulista o autor analisou a série histórica climatológica de 

28 anos (1976-2003), verificando que a temperatura média foi de 23,4ºC. O ano com a 

maior média de temperatura foi 2002 (24,9ºC) e a menor média foi em 1976 (21,9ºC). 

O Gráfico 1 demonstra esses dados. 
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Gráfico 1 - Temperatura Média Anual (1976-2003) 

 
Fonte: Estação Meteorológica FCT/UNESP-Presidente Prudente, BEREZUK, 2007. Organização: 

Rafael Gotardi Brússolo 

 

Em relação à precipitação, Berezuk (2007) afirma que a média é de 1365,0 

mm. O Gráfico 2 evidencia o total de chuva da série histórica climatológica (19762003). 

O ano que apresentou maior quantidade de chuva foi 1989 (1802,4mm), e o menos 

chuvoso 1985 (841,9mm). 

 

Gráfico 2 - Total de Precipitação (1976-2003) 

 
Fonte: Estação Meteorológica FCT/UNESP-Presidente Prudente, BEREZUK, 2007. Organização: 

Rafael Gotardi Brússolo 
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Hidrografia 

A rede de drenagem da bacia hidrográfica do Alto Limoeiro está inserida na 

UPRH 1 (Unidade de Planejamento de Recursos Hídricos) do Rio Santo Anastácio, de 

acordo com divisão e subdivisão estabelecida pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema. A Carta 1  ilustra a rede de drenagem da bacia hidrográfica 

do Balneário da Amizade. 

 

Carta 1- Rede de drenagem da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Hipsometria 

A bacia hidrográfica do Balneário da Amizade apresenta cotas altimétricas que 

variam de 451 m à 504 m, sendo que a maior cota altimétrica desta bacia se encontra 

na vertente oeste, no município de Álvares Machado. Para a representação do relevo 

da bacia foi utilizado 7(sete) classes temáticas: 370-390; 390-410; 410-430; 430-450; 

450-470; 470-490; 490-510 que, em uma gradação de cores frias à cores quentes, foi 

possível representar a altitude do relevo da área (Carta 2). 
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Carta 2 - Hipsometria da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Declividade 

O aspecto físico da declividade na bacia hidrográfica e representado pela carta 

temática clinográfica, foi elaborado considerando 5 (cinco) classes temáticas: 0-5; 5-

12; 12-30; 30-47; >47. Tais classes temáticas foram consideradas partindo da 

metodologia proposta por De Biasi (1992).  

Com relação a este aspecto físico da bacia do Balneário da Amizade, 

observamos que a mesma apresenta uma declividade mais acentuada de suas 

vertentes – classes entre 12-30 – na vertente leste desta bacia. Tais classes 

predominam na vertente oeste da bacia justamente próximas a área urbana da cidade 

de Álvares Machado.  

Assim sendo, as classes – 0-5; 5-12 – predominam na área desta bacia 

hidrográfica (Carta 3). 
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Carta 3 - Clinografia da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Geologia 

A geologia da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade é representada pela 

unidade de mapeamento Ka5 – arenitos finos a muito finos, quartzozos, com 

freqüentes intercalações de argilitos e siltitos, formando banco pouco espessos. 

Localmente, arenitos com pelotas de argila. Freqüente presença de cimentação 

carbonática e, mais raramente, de nódulos. Tais unidades de mapeamento fazem 

parte da formação Adamantina, integrante do Grupo Bauru, segundo dados do 

Relatório Zero (CPTI, 2000) (Carta 4). 
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Carta 4 - Esboço geológico da bacia hidrográfica do Balneário da amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Pedologia  

Os solos da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade são do tipo PVe9 - 

Podzólico vermelho-amarelo eutrófico, textura arenosa/média e média – de acordo 

com levantamentos realizados pelo Relatório Zero, (CPTI, 2000) (Carta 5). 
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Carta 5 - Esboço pedológico da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Geomorfologia 

A geomorfologia da bacia hidrográfica apresenta a ocorrência de colinas médias 

principalmente na vertente oeste da bacia compreendendo o município de Álvares 

Machado. Outra característica geomorfológica é a ocorrência de relevos de morrotes 

alongados e espigões, estes localizados principalmente na vertente leste no município 

de Presidente Prudente, mais especificamente ao norte desta vertente, (CPTI, 2000) 

(Carta 6). 
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Carta 6 - Esboço geomorfológico da bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – 
UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Uso do solo 

O uso do solo mais expressivo na área da bacia hidrográfica é representado 

pela presença de gramíneas que ocupam a maior parte da área da mesma.  
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Carta 7 – Uso do solo na bacia hidrográfica do Balneário da Amizade – UGRHI 22 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009 

 

Sistematização dos dados da etapa de inventário 

Os dados e levantamentos realizados nesta etapa de inventário possibilitaram 

uma primeira aproximação a esta área de estudo mediante informações importantes 

relacionadas aos aspectos físicos e de uso do solo, que, em mãos, puderam ser 

espacializadas em cartas temáticas, bem como, representadas em tabelas e gráficos.  

Quanto aos aspectos climáticos presentes na área da bacia, ressaltamos as já 

mencionadas médias de precipitação registradas para a região e a bacia em análise, 

que variam entre 1200 a 1500 mm, enquanto a temperatura média anual permanece 

acima de 22° C, de acordo com estudos empreendidos por Boin (2000, p.23). Os dados 

levantados com respeito aos aspectos físicos da bacia hidrográfica do Balneário da 

Amizade: hidrografia; hipsometria; declividade; geologia; pedologia; geomorfologia e 

uso do solo foram de fundamental importância para a caracterização geral desta área, 

se mostrando uma ferramenta indispensável para a tomada de decisões e no 

prosseguimento dos objetivos que se voltam a um detalhamento maior da mesma.  

Tendo em mãos os aspectos físicos da bacia podemos então analisar a dinâmica 

do meio natural da mesma: a disposição de seu relevo, a declividade verificada em 
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suas vertentes, sua geomorfologia com colinas médias predominantes, os solos 

podzólicos, também predominantes, bem como o uso do solo se portando como uma 

das principais marcas antrópicas atuantes na bacia.   

Todo esse contexto se processa em meio às inter-relações que se dão entre as 

marcas visíveis da ação antrópica, socioeconômica e, certamente do meio físico.   

 

Considerações Finais  

O presente trabalho buscou uma aproximação em relação a bacia hidrográfica 

do Balneário da Amizade através da realização desta etapa de inventário.  

A realização desta etapa se mostrou de grande valia na medida que nos 

possibilitou angariar várias informações que certamente são indispensáveis para a 

tomada de decisões, medidas paliativas e mesmo de ações efetivas para o 

gerenciamento de bacias hidrográficas. 

A presente bacia hidrográfica traz consigo contextos, dinâmicas antrópicas e 

do meio físico, bem como, as inter-relações entre as mesmas, fazendo emergir 

transformações visíveis no espaço e na paisagem e que exigem aproximações em 

estudos detalhados, e principalmente, trabalhos conjuntos entre os principais 

interessados e diretamente afetados pelas dinâmicas e contextos ora processados.  

Ressalta-se a primeira aproximação deste trabalho através do inventário que 

diante dos dados levantados pudemos perceber a importância do mesmo no 

detalhamento da área de estudo, principalmente quando consideramos que o mesmo 

intenta ser uma continuidade e aprofundamento para o estudo da bacia hidrográfica 

do Balneário da Amizade, de forma que possibilite a emergência de diagnósticos e 

propostas.    
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ANÁLISE AMBIENTAL DO RIBEIRÃO OURINHOS NO 
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO – PR, 2014. 

Environmental analysis of Ribeirão Ourinhos in the municipality of Jacarezinho - PR, 
2014 

 

José Luiz Pereira Machado149  
Paulo Henrique Marques de Castro150  

 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
O presente estudo realizado em 2014 tem por objetivo apresentar uma análise ambiental do 
rio Ribeirão Ourinhos, localizado no município de Jacarezinho-PR. Diante das recentes 
discussões ambientais, se faz necessários debruçar-se sobre os grandes problemas urbanos, 
dentre eles as inundações, que não somente ocorrem em grandes cidades, mas também como 
nas pequenas e médias. O ribeirão circunda a área urbana do município e recentemente 
devido a poluição e o assoreamento do seu leito, tem acarretado em enchentes 
principalmente nas épocas com maior índice pluviométrico. A metodologia consistiu na 
utilização de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, para mapeamento dos 
aspectos físicos na microbacia hidrográfica, assim como trabalhos preexistentes da área, como 
o de Tucci sobre inundações urbanas. Foram realizados também alguns trabalhos de campo 
nas margens do rio. Busca-se através deste definir as áreas de risco ambiental, sendo sete 
pontos de inundações ao longo do rio na área urbana.  Considera-se um rio poluído, assoreado 
e com poucas espécies animais. Diante da crise hídrica dos últimos tempos é importante sua 
revitalização, também como o desenvolvimento de projetos para educação ambiental e 
preservação das nascentes.  
Palavra-chave: Análise ambiental. Ribeirão Ourinhos. Jacarezinho. 
  

Abstract 
Our study performed in 2014 aims to present an environmental analysis of the river Ribeirão 
Ourinhos, located in the city of Jacarezinho-PR. Given the recent environmental discussions, it 
is necessary to look into the major urban problems, including floods, which occur not only in 
large cities, but also as in small and medium. The stream surrounding the urban area of the 
city and recently due to pollution and siltation of your bed, has led to flooding especially in 
times more rainfall. The methodology consisted in the use of remote sensing and GIS for 
mapping the physical aspects in the watershed, as well as pre-existing works in the area, such 
as Tucci on urban flooding. Were also carried out some field work on the river banks. The aim 
is to define the areas through this environmental risk, seven points of flooding along the river 
in the urban area. It is considered a polluted river silted up and few animal species. Given the 
water crisis of recent times is it important to revitalization, also as development projects for 
environmental education and preservation of springs. 
Key words: Environmental Analysis. Environmental Analysis. Jacarezinho. 
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Introdução 

Diante das recentes discussões ambientais, se faz necessários debruçar-se 

sobre os grandes problemas urbanos, dentre eles as inundações, que não somente 

ocorrem em grandes cidades, mas também nas pequenas e médias. Este artigo surgiu 

pela necessidade em criar medidas para atenuar as ações gradativas que estão sendo 

realizadas sobre o Ribeirão Ourinhos, o seu leito circunda a área urbana do município 

de Jacarezinho, região norte pioneira do Estado do Paraná.  

Nos últimos dez anos o processo acelerado da urbanização incentivado por 

políticas públicas e a irresponsabilidade dos órgãos fiscalizadores, assim como a 

sociedade em geral permitiram que o ribeirão que em tempos mais remotos possuía 

água limpa, peixes e esteticamente contribuía com a paisagem central da cidade, se 

tornasse um problema de saúde pública. A nascente do rio se localiza na parte 

sudoeste da área urbana, próximo ao centro de eventos, em uma propriedade 

particular, e ruma para o norte, por aproximadamente três quilômetros permanece 

com fluxo normal e com boa qualidade, quando este se adentra a área urbana, recebe 

água de outras nascentes ainda não mapeadas e, simultaneamente recebe esgotos 

sanitários. Durante todo o percurso nos limites da urbanização está sendo destruído 

pouco a pouco, por mais de oito quilômetros, ao sair fora destes limites, sua água está 

poluída, com odor, escura, sem vegetação ciliar e logicamente, sem vida. A seguir 

segue a figura 1 de localização do Ribeirão Ourinhos na área urbana de Jacarezinho 

com um traçado em vermelho paralelamente ao curso do rio para uma melhor 

identificação: 
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Figura 1 - Percurso do ribeirão Ourinhos na área urbana de Jacarezinho 

 
Fonte: Autor/Google Earth 

 

Neste trabalho utilizou se para a construção dos mapas o software arcGIS. O 

ArcGIS é um pacote de softwares da ESRI (Environmental Systems Research Institute) 

de elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais para o uso e 

gerenciamento de bases temáticas. O ArcGIS disponibiliza em um ambiente de Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) uma gama de ferramentas de forma integrada e de 

fácil utilização. Dentro do ArcGIS temos o ArcMap, este é o desktop GIS do pacote, um 

software de interface gráfica e amigável, que permite a sobreposição de planos de 

informação vetoriais e matriciais, além de objetos gráficos, fontes (letras) e figuras, 

com a finalidade de mapeamento temático. Também permite pesquisas e análises 

espaciais, criação e edição de dados, padronização e impressão de mapas. (SANTOS, 

2009).  

Alguns trabalhos de campo foram realizados, com objetivo de identificar os 

prováveis despejos de esgotos, e também realizar uma análise visual do ribeirão. 

Existem algumas poucas espécies animais, como cágados e lambaris. Será em breve, 

necessário realizar um levantamento de tais espécies e ainda uma análise da qualidade 

da água e uma observação detalhada da nascente original do rio e da sua jusante.   

Este breve estudo está dividido em: introdução ao problema ambiental do 

ribeirão ourinhos, as suas águas poluídas e as inundações no período de chuvas, 

seguido da caracterização geral do município de Jacarezinho e após, seus aspectos 

físicos. De acordo com os critérios de Lima e Silva na definição de risco ambiental, 

procurou-se definir as zonas de maior risco ambiental no Ribeirão Ourinhos, sete 
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pontos, os quais tem frequentemente sofrido por inundações. As imagens foram 

adquiridas no software Google Heart. E por fim, uma sugestão de que as nascentes 

localizadas na área urbana sejam preservadas, mas é preciso realizar uma catalogação 

de suas possíveis vidas existentes, pois próximo ao ponto 6 pode ser observado a 

presença de cágados.  É fundamental que haja também um projeto de revitalização do 

ribeirão e um trabalho forte de educação ambiental com os mais variados setores da 

sociedade Jacarezinhense.  

 

Contextualização do município de Jacarezinho 

Jacarezinho é um município do Norte do estado do Paraná, região também 

denominada de Norte Velho ou Norte pioneiro, colonizado por mineiros e paulistas no 

século XIX. O Norte pioneiro está entre os Rios Paranapanema, Itararé e Tibagi, 

compreendendo 46 municípios e ocupando uma área de 15.726.675 km2. (HISTÓRIA 

DO PARANÁ, P. 123).  

O Norte Pioneiro e Jacarezinho acompanhavam o Paraná com relação à 

urbanização, caracterizada pelo êxodo rural, as pessoas migrando do campo para a 

cidade. Em 2000 a taxa de urbanização em Jacarezinho era de 84,5 %, a do Norte 

Pioneiro 75 % e a do Paraná, 81,41 %, Jacarezinho já tinha quase 50 % da sua 

população em área urbana. (IAP, Plano de Manejo, 2007, pág. 20). 

Jacarezinho é considerada cidade pólo regional, atualmente com uma 

população de 39.121 habitantes de acordo com o censo do IBGE de 2010, a população 

urbana é de 34.774 habitantes e a população rural é de 4.347 habitantes. A 

demografia é de 66,69 habitantes por km2, com um grau de urbanização de 88,89 %. 

Jacarezinho possui 501 m de altitude, latitude de 23º 09 ‘ 38 “ S, e Longitude de 

49 º 58 ‘ 10 “ w, possui 603,111 km2 de área (IPARDES, 2013) equivalente à 0,30 % do 

estado do Paraná e 0,01 % do território brasileiro. Jacarezinho se distancia da capital 

Curitiba, 385,60 km, (ITCG, 2013) da capital Paulista 390 km e de Londrina, onde há o 

aeroporto mais próximo, 237 km. Jacarezinho faz divisa ao norte com o município de 

Ourinhos - SP, a leste por Ribeirão Claro, ao Sul por Joaquim Távora, a oeste por Santo 

Antônio da Platina e a Noroeste por Cambará. (IAP, plano de manejo, 2007). Seu IDH - 

Índice de desenvolvimento humano - M é de 0,743, a expectativa de vida é de 75,61 
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anos, a renda per capita é de R$ 770,55, sua classificação no estado é 48º e nacional é 

695º. A sua taxa de crescimento urbano é de 0,37 %. (IPARDES, 2013). Jacarezinho 

possui atualmente apenas um distrito, Marques dos Reis. O setor de serviços é o que 

mais se desenvolve no município, o Produto Interno Bruto somente deste setor é de 

R$ 329.667,00, da indústria é de R$ 115,601,00 e do setor agropecuário R$ 98,190,00, 

obtendo um Total de R$ 543,458,00. (IPARDES, 2013). 

 

Aspectos físicos do município de Jacarezinho 

Clima 

Segundo a classificação de Köppen o clima é do tipo Cfa, subtropical úmido 

mesotérmico, as chuvas ocorrem com freqüência de dezembro a fevereiro e o período 

de seca é de junho à agosto, a temperatura média nos meses mais quentes varia entre 

28 ºCe 29 ºC e no mês mais frio de 17 ºC e 18 ºC. A umidade relativa do ar em média 

anual está entre 75 % e 80 %.  As médias pluviométricas anuías estão em torno de 

1.400 a1600 mm, no verão a média está entre 500 e 600 mm e no inverno entre 150 e 

200 mm. Não há uma estação seca definida, porém em alguns podem haver grandes 

estiagens, ocasionando um importante déficit hídrico no solo, diminuindo a umidade 

da vegetação e secagem rápida da vegetação arbustiva, acarretando em incêndios 

florestais. Jacarezinho está entre as cinco cidades mais quentes do estado. (IAP, Plano 

de Manejo, 2007, p. 5). 

 

Geologia 

Jacarezinho está sobre os limites dos sedimentos da bacia do Paraná, no que se 

chama arco de ponta grossa, e que se encontra em contato com as rochas vulcânicas 

do derrame de Trapp. (IAP, Plano de Manejo, 2007, pág. 7). 

A região se assenta sobre as rochas do grupo São Bento (Formação serra Geral, 

Pirambóia e Botucatu), de idade Mesozóica, (65 a235 M.a.) e do grupo Passa Dois, 

(Formação do Rio Rastro), de idade Paleozóica. (235 a570 M.a.). (IAP, Plano de 

Manejo, 2007). A cidade de Jacarezinho está sobre o Aqüífero Guarani, um dos 

maiores reservatórios de água doce do planeta, com uma área de 1.195.000 km2 que 
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se estende pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Jacarezinho-se localiza em uma 

superfície interplanaltica Pd2 e que corresponde a modelados de aplainamento 

degradado e dissecação grosseira a média com aprofundamento da drenagem entre 

25 e 50 m. As maiores altitudes dessa região são morros que se sobressaem na 

paisagem e correspondem a litologias do grupo São Bento que resistiram ao processo 

de construção do modelado. (BIGARELLA E MAZUCHOWSKI apud IAP, Plano de 

Manejo, 2007, pág. 9). Em anexo a figura 2, apresenta o mapa hipsiometrico da bacia 

do Ribeirão Ourinhos. 

 

Figura 2 - Mapa de hipsometria da microbacia do Ribeirão Ourinhos 

 
Fonte: Autor 

 

Hidrografia 

O município de jacarezinho é drenado ao norte pela bacia hidrográfica 

Paranapanema I, onde está inserido o Rio Fartura e ao sul pela bacia do Rio Jacaré, 

afluente do Rio Cinzas. O Rio Paranapanema e seus afluentes da margem sul abrangem 

55.530 km2 de área no estado do Paraná. A região de Jacarezinho abriga curtas e 

alongadas bacias contribuintes perfazendo 1.137 Km2, com dez ribeirões. (MAACK, 

1968 apud IAP, Plano de Manejo, 2007, pág. 11). Em anexo a figura 3 apresenta o 

mapa de localização da bacia hidrográfica do Ribeirão Ourinhos. 
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Figura 3: Mapa de localização da microbacia hidrográfica do Ribeirão Ourinhos 

 
Fonte: Autor 

 

Vegetação  

As características do solo são derivados de rochas sedimentares a leste, ao sul 

de rochas eruptivas básicas, ao norte e ao oeste, podem ter colaborado para que a 

Floresta Estacional Sem decidual possuísse variações florísticas na região. Jacarezinho 

está situada na região de matos secundários devastados na região pluvial-tropical do 

interior, substituídos por cafezais, pastos e demais culturas. (MAACK, apud, IAP, Plano 

de Manejo, 2007, pág. 13). 

A Floresta Estacional Sem decidual foi praticamente extinta no período da 

colonização do norte paraense, algumas das espécies que podemos citar são: 

Aspidosperma spp, a peroba, copaifera langsdorfi, angico-vermelho, anadenanthera 

colubrina, grápias apuleia leiocarpa e várias espécies de canelas dos gêneros 

nectandra, ocotea, entre outras. (IAP, Plano de Manejo, 2007, pág. 12). 

 

Geomorfologia 

O relevo da região de Jacarezinho varia de ondulado a montanhoso, sendo as 

encostas mais íngremes encontradas nas regiões das Serras Grandes, da Pedra Rajada 

e da Catinga, na porção sul do Município. As altitudes médias no Município variam de 

cerca de 386,00m, no vale do Rio Paranapanema, próximo à foz do Rio Fartura, até 

cerca de 863,00m na Serra da Pedra Rajada. A área ocupada pela Cidade de 
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Jacarezinho é relativamente extensa, estando a sua zona central localizada em um 

morro, delimitado por dois cursos d’água que formam um “Y” invertido, com sua base 

voltada para o norte: o Ribeirão Ourinhos, que tem sua nascente na porção sudoeste 

da área urbana e se desenvolve em forma de um “S” invertido, rumando em direção 

NNE; e o Ribeirão Água Feia, que nasce ao sul da Cidade e desemboca na margem 

direita do primeiro. As declividades da parte central da cidade variam de 5,0% a 15,0%, 

chegando a 30,0% em alguns trechos, principalmente aqueles localizados na vertente 

do Ribeirão Água Feia e nas cabeceiras do Ribeirão Ourinhos, locais esses onde é 

visível o processo erosivo, demandando medidas de controle imediatas. Há áreas 

planas ao longo dos cursos do Ribeirão Ourinhos e de seus afluentes, correspondentes 

a várzeas de inundação com menos de 5,0% de declividade, bem como nos topos de 

morro. Já as encostas destes últimos apresentam inclinações mais íngremes, que 

variam de 15,0% a 30,0%. Em anexo a figura 4 apresenta o mapa de declividade da 

bacia do município de Jacarezinho. 

 

Figura 4 - Mapa de declividade do município de Jacarezinho 

 
Fonte: Autor 

 

Solos  

As rochas matrizes observadas nesta região são arenitos de formação do Rio 

Rasto e em menor proporção os basaltos de formação Serra Geral, as classes de solos 

principais são Neossolos Litolíticos distróficos e eutróficos, os argissolos vermelho-

amarelos distróficos e os latossolos vermelhos distróficos. Em terrenos baixos onde a 



 

 
690 

ação do lençol freático se faz mais presente, ocorrem pequenas manchas de solo 

hidromórfico, cujos representantes são os gleissolos. Os neossolos litoliticos são solos 

rasos, com até um metro de profundidade, com grande quantidade de cascalhos e 

matacões, sem fração de areia. Originados dos sedimentos silto-argiloos da formação 

do Rio Rasto são inaptos ao uso agrícola. A homogeneidade estrutural e a ocorrência 

preferencial em relevo suave, aliados a alta porosidade e a permeabilidade conferem 

aos latossolos maior resistência a erosão, no entanto, movimentos de terra mal 

planejados, principalmente em regiões de maior declividade, sem cobertura vegetal 

podem ocorrer erosões. (IAP, Plano de Manejo, 2007, pág. 11). 

 

Metodologia 

Para a confecção dos mapas, principal atividade nas disciplinas de 

geoprocessamento e Sensoriamento Remoto e de Cartografia temática, utilizou-se 

um Sistema de Informações Geográficas (SIG), denominado Sistema de 

Processamento de Informações Georreferenciadas (ArcGis), versão 9.3, A base 

cartográfica, constituída pelas cartas elaboradas pelo ITCG, projeção UTM, datum 

SAD 69, Zona 22S. 

O ArcMap constitui um aplicativo de visualização, análise, edição e 

exportação de mapas. É nele que será definida a informação a ser estudada e a 

forma de visualização, sendo que, neste local qualquer conjunto de dados 

(geográficos e/ou alfanuméricos) são acrescidos em formato de layer. O ArcMap é 

um conjunto de layers de informação no qual é possível executar um conjunto de 

funcionalidades. Um layer representa um conjunto homogêneo de entidades 

geográficas existente numa determinada fonte. Como exemplo podemos citar que 

numa sessão ArcMap pode existir um layer representando as unidades da 

federação de um país, outro que represente a rede de drenagem, outro 

representando as rodovias, entre outros. (REIS; REIS e ABI SAAB, 2009). 

O primeiro passo foi baixar a imagen SRTM no site da Embrapa disponível 

em http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/, juntamente com a carta 

topográfica, SF-22-Z-C. Nesta área encontram-se disponíveis Cartas Topográficas 

Rasterizadas, em formato TIFF e/ou JPG, não georreferenciadas, com exceção da 
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escala 1:250.000 que possui dados vetoriais georreferenciados, no formato DWG. 

As cartas estão organizadas por escala e Mapa Índice (MI). Ressalva-se que o acervo 

em formato digital das escalas 1:100.000 e 1:50.000 não se encontram completos, 

todavia, o ITCG busca atualizar os mesmos assim que possível. 

Alguns trabalhos de campo foram realizados, com objetivo de identificar os 

prováveis despejos de esgotos, e também realizar uma análise visual do ribeirão. 

Existem algumas poucas espécies animais, como cágados e lambaris. Uma pouca 

vegetação na sua margem e muitas casas fazem divisa de parede com o rio. Será em 

breve, necessário realizar um levantamento de tais espécies animais e ainda uma 

análise da qualidade da água e, uma observação detalhada da nascente original do rio 

e da sua jusante.  Os trabalhos de campo consistiram em visitas exatamente nos locais 

em que no período chuvoso, de dezembro ao fevereiro, ocorrem enchentes. Em alguns 

locais a abertura do leito do rio é larga, em outros é bastante estreita. Como o rio está 

na parte mais baixa do relevo, acumula todo o volume de água da cidade, sem local 

para escoamento, o leito não suporta, inundando as ruas ou até mesmo carregando 

pontes. 

 

Definição das áreas de risco ambiental do ribeirão Ourinhos 

O processo de urbanização acelerado ocorreu depois da década de 60, gerando 

uma população urbana praticamente sem infra-estrutura. Principalmente na década 

de 80, quando os investimentos foram reduzidos. Os efeitos desse processo recaem 

hoje sobre todo o aparelhamento urbano relativo a recursos hídricos: abastecimento 

de água, transporte e tratamento de esgotos cloacais drenagem pluvial. (WRI, 1992 

apud TUCCI, 200?). 

Com o desenvolvimento urbano, ocorre a impermeabilização do solo através de 

telhados, ruas, calçadas, pátios, entre outros. Dessa forma, a parcela da água que 

infiltrava passa a escoar pelos condutos, aumentando o escoamento superficial. O 

volume que escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, 

com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de 

escoamento das seções. (TUCCI, 200?).  
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As consequências da falta de planejamento ambiental são sentidas em 

praticamente todas as cidades de médio e grande porte do país. Depois que o espaço 

está todo ocupado, as soluções disponíveis são extremamente caras, tais como 

canalizações, diques com bombeamentos, reversões, barragens, entre outras. O poder 

público passa a investir uma parte significativa do seu orçamento para proteger uma 

parcela da cidade que sofre devido à imprevidência da ocupação do solo. Esses fundos 

provêm de impostos de toda a população do município, estado ou da federação. Mas 

quanto e quem deveria pagar por estes problemas relativos a ocupação desordenada? 

(TUCCI, 200?).  

Como se observa, não existe nenhum programa sistemático em qualquer nível 

para controle da ocupação das áreas de risco de inundação no Brasil. Há, apenas, 

poucas ações isoladas de alguns poucos profissionais. Em geral, o atendimento a 

enchente somente é realizado depois de sua ocorrência. A tendência é que o problema 

fique no esquecimento após cada enchente, retornando na seguinte. Isso se deve a 

vários fatores, entre os quais estão os seguintes: (TUCCI, 200?).  

 Falta de conhecimento sobre controle de enchentes por parte dos 

governantes; 

 Desorganização, a nível federal e estadual, sobre controle de enchentes; 

 Pouca informação técnica sobre o assunto em nível de graduação na 

Engenharia; 

  Falta de zoneamento, já que a população está sempre esperando uma obra 

hidráulica; 

 Falta de educação da população sobre controle de enchentes. 

Durante o desenvolvimento urbano, o aumento dos sedimentos produzidos 

pela bacia hidrográfica é significativo, devido às construções, limpeza de terrenos para 

novos loteamentos, construção de ruas, avenidas e rodovias, entre outras causas. Uma 

das principais consequências do desenvolvimento urbano, no meio ambiente dos 

pequenos rios urbanos, tem sido a redução da vazão no período de estiagem. Com o 

aumento do escoamento superficial devido à impermeabilização, os aqüíferos não são 

abastecidos, e a capacidade do rio é reduzida. O escoamento, muitas vezes, é devido a 
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esgoto jogado in natura ou a ligação clandestina de esgoto cloacal no pluvial. (TUCCI, 

200?).  

O Risco pode ser tomado como uma categoria de análise associada às noções 

de: incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos 

em função de processos de ordem “natural” e/ou daqueles associados ao trabalho e às 

relações humanas. O risco refere-se à probabilidade de ocorrência de processos no 

tempo e no espaço, não-constantes e não-determinados, e à maneira como estes 

processos afetam a vida humana, direta ou indiretamente. 

Quanto à análise dos diferentes tipos de risco, Lima e Silva et al. (1999) 

apontam as seguintes definições: 1) Análise de Risco: análise somente dos riscos 

físicos, não considerando aspectos financeiros; 2) Análise de Risco Ambiental: 

avaliação dos riscos que as atividades humanas impõem ao ambiente; 3) Análise de 

Risco Ecológico: riscos às espécies ou ecossistemas; 4) Análise de Risco Humano: 

vinculado à área de saúde pública ou à toxicologia, enfatizando a probabilidade de 

efeitos indesejados à saúde humana, em função da incorporação de substâncias 

tóxicas; e 5) Análise de Risco Tecnológico Acidental: usado na área industrial e militar, 

destinado a avaliar danos ao homem. (DAGNINO E SALVADOR, 2007). 

As enchentes ampliadas pela urbanização, em geral, ocorrem em bacias de 

pequeno porte, de alguns quilômetros quadrados. As principais medidas de controle 

de enchentes não-estruturais são: zoneamento de áreas de inundação, sistema de 

alerta ligado à defesa civil e seguros. O zoneamento é baseado no mapeamento das 

áreas de inundação dentro da delimitação da cheia de 100 anos ou maior registrada. 

Dentro dessa faixa, são definidas áreas de acordo com o risco e com a capacidade 

hidráulica de interferir nas cotas de cheia a montante e a jusante. A regulamentação 

depende das características de escoamento, topografia e tipo de ocupação dessas 

faixas. O zoneamento é incorporado pelo Plano Diretor Urbano da cidade e 

regulamentado por legislação municipal específica ou pelo Código de Obras. Para as 

áreas já ocupadas, o zoneamento pode estabelecer um programa de transferência da 

população e/ou convivência com os eventos mais frequentes. O sistema de alerta tem 

a função de prevenir com antecedência de curto prazo, reduzindo os prejuízos, pela 

remoção, dentro da antecipação permitida. Além disso, o sistema de alerta é 
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fundamental para os eventos que atingem raramente as cotas maiores, quando as 

pessoas sentem-se seguras. (TUCCI, 200?). 

Diante do exposto e de acordo com critério 2 na definição de risco ambiental 

de Lima e Silva, procura-se aqui definir as zonas de maior risco ambiental no Ribeirão 

Ourinhos por meio das imagens na figura 5, adquiridas no software Google Heart.  

 

Figura 5: Pontos de alagamento na área urbana 

 
Fonte: Autor/Google Earth 

 

Os pontos de alagamento na área urbana de Jacarezinho, ocorrem justa e 

logicamente nas áreas mais baixas, a qual escorrem a águas de todos os pontos mais 

altos, concentram-se nas áreas de confluência da zona central para os bairros, como 

observa-se na primeira imagem, no canto esquerdo superior encontra-se o ponto1, na 

convergência da rua José Pavan com a Avenida São Paulo, ligando a região central com 

o bairro Vila São Pedro. O leito do rio está extremamente assoreado e sem nenhuma 

vegetação ao redor, aliás, o curso do rio faz divisa com a parede das residências, como 

se vê nesta foto adquirida via web.  
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Figura 6 - Ponte sobre o Ribeirão ourinhos 

 
Fonte: Autor/Google maps, street view (2011). 

 

Na imagem do canto superior direito pode-se observar três pontos de 

inundação em períodos de cheia, o ponto2, região próxima do campo de futebol, o 

ponto3, a ponte da Alameda Pe. Magno que liga a região central ao bairro Nova 

Jacarezinho, próxima a delegacia de polícia, e o ponto4, a ponte que liga a região 

central aos bairros Pompéia I, II e III. Segue abaixo as imagens do campo de futebol e 

da área próximo à delegacia de polícia, inundado em janeiro de 2008.  

 

Figuras 7 - Campo de futebol, inundado em 2008. 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacarezinho, 2008. 
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Figura 8 - Semáforo da delegacia, inundado em 2008. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacarezinho, 2008. 

 

A imagem do canto inferior esquerdo, apresenta o ponto4, já citado, o ponto5, 

a ponte sobre o ribeirão na chamada curva da garapeira, na avenida Marginal que faz o 

retorno, ligando a Vila Seti ao centro, e o ponto6 no sentido centro/Vila Seti a ponte 

sobre a rua Dom Fernando Taddey, que inclusive na última enchente em 2011, as 

águas levaram parte da ponte. O ponto7 é na ponte que liga o centro ao bairro Vila 

Rosa. Na figura a seguir pode-se observar o formato do leito do Ribeirão ao sair da 

área urbana, sem vegetação, poluído, assoreado e sem vida. 

 

Figura 9 - Leito do Ribeirão Ourinhos após sair da área urbana  

 
Fonte: Autor 
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Considerações finais  

O Ribeirão Ourinhos nos primórdios da rica história da cidade de Jacarezinho, 

possuía vegetação, água limpa, espécies animais e inclusive como contam os 

moradores, era possível se banhar, além de que contribuía para a beleza estética do 

centro da cidade. Com o decorrer dos anos e a urbanização desenfreada, muitas casas 

foram construídas fazendo divisa de parede com o rio. Hoje podem ser observados 

despejos de esgotos industriais e residências. Um rio que nasce em uma propriedade 

partcilular, permance saudável por apneas três quilômetros, assim que toma a 

urbanização, se torna sujo e impuro, no seu final é praticamente sem vida, e por isso 

também é denominado popularmente pela comunidade como malária. Um local onde 

possui água suja, perfeita para criatório de insetos transmissores de doenças, tais 

como a malária.  

Em todos os eventos de enchente, muitas pessoas perderam bens materiais e 

na enchente de 2008, uma pessoa morreu arrastada pela forte correnteza. Como os 

pontos de enchente são justamente nas ligações da região central com os bairros, nos 

dias de inundação as pessoas ficam ilhadas, sem ter como ir para suas casas, a não ser 

pela BR 153, isso quando a rua não fica interditada por vários dias até o seu conserto.  

Recentemente, em março de 2015, em mais uma das fortes chuvas de verão, o 

ponto 6 que liga o centro ao bairro Vila Setti, a pista novamente ficou encoberta pela 

água. Apesar do leito do rio ter sido ampliado, porém, não suficiente para comportar 

todo o volume de água e de detritos nos dias de chuva. A enxurrada leva tudo com 

grande velocidade para dentro do rio, lixo, objetos, sedimentos, entupindo assim os 

“olhos d’água”, o rio está assoreado, ou seja, entupido com terra, e a cada chuva o 

talvegue se eleva.  

Este é apenas um breve estudo dos pontos de inundação e alguns dos impactos 

que este curso d’água recebe. É parte de um projeto de estudo maior que compreende 

áreas erosivas na área urbana de jacarezinho e também, uma análise mais profunda 

sobre o ponto final do curso deste rio, a jusante, bem como o mapeamento das 

nascentes desta bacia, que serve de base para o planejamento hídrico do munícipio.  

O ribeirão Ourinhos a muito pede socorro, assim como as pessoas que residem 

próximas a Ele, pois a cada chuva forte, vem a inundação e os prejuízos são enormes. 
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Faz-se necessário o desenvolvimento de um projeto de revitalização do rio, bem como 

de mapeamento das suas nascentes e preservação das mesmas, com recuperação 

ciliar e construção de cercas de isolamento. Também é extremamente importante o 

desenvolvimento de projetos de educação ambiental que atuem em diversos setores 

da sociedade. Pois em tempos de crise hídrica é fundamental planejarmos nosso 

futuro. É inaceitável pagar custos tão altos por água, que já não é potável diga se de 

passagem, por falta de planejamento, é inconcebível faltar água em tempos atuais 

onde na maioria das cidades os rios cruzam a área urbana, fica evidente que o 

problema não é falta de água, ou no caso da enchente, o excesso da mesma, mas sim 

um gravíssimo problema de gestão pública ambiental, recorrente do nosso Brasil. A 

iniciativa deve partir do governo público, das universidades, empresas e órgãos 

competentes, mas o projeto deve ser executado junto a toda comunidade.  
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APANHADO HISTÓRICO SOBRE A CONCEPÇÃO DE 
NATUREZA – DOS PRIMÓRDIOS Á MODERNIDADE 

Historic overview about conception of the nature – the beginnings to the modern era 
 

Mariana Gomide Vieira151 
Gilnei Machado152 

 

Eixo Temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
A natureza é uma categoria de análise da geografia que abrange todos os elementos e 
fenômenos que se remetem ao contexto ambiental. Por isso é fundamental ter bem claro o 
significado deste conceito, até mesmo porque, ele é a base teórica norteadora das ciências 
ambientais. Este trabalho tem como objetivo realizar um apanhado histórico geral da 
concepção de natureza, perpassando pelas categorias da natureza selvagem primitiva, 
mecânica e sistêmica-dinâmica. Para isto, foi seguido como metodologia a análise bibliográfica 
de fontes que tratam do assunto. A natureza ganha nova sistematização e novas visões, de 
acordo com o passar dos tempos e a influência das diversas sociedades, abrindo premissas 
para que os fenômenos naturais sejam analisados de acordo com as visões 
teórico/metodológicas que a norteiam. 
Palavras-chave: Natureza; Concepção; Sistêmica. 
 

Abstract    
Nature is a geography category of analysis that covers all elements and phenomena that refer 
to the environmental context. Therefore it is essential to be clear the meaning of this concept, 
even because he is the theoretical basis guiding the environmental sciences. This work aimed 
at making a theoretical overview concept of nature permeating the categories of primitive 
wilderness, mechanical and systemic - dynamic. For this purpose, was followed the 
bibliographical methodology review of sources dealing with the subject. According to the 
passage of time the nature wins new systematization, new visions, and the influence of 
societies opens up assumptions that natural phenomenon to be analyzed according to the 
theoretical/methodological visions that guide. 
Key words: Nature; Conception; Systemic. 

 

Introdução  

Desde os tempos mais remotos da história do ser humano tem-se percebido a 

necessidade de nos relacionarmos bem com a natureza para que dela possamos tirar 

aquilo que é essencial para nossa existência: o alimento. Entretanto, nos 
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relacionarmos bem com a natureza hoje, de modo algum, significa que devemos voltar 

a ser coletores ou a utilizar instrumentos rústicos para dela extrair o que queremos. 

Cada sociedade, cada país, cada lugar tem a sua concepção de natureza, o que 

torna essa natureza artificializada, humanizada, não-natural. Porém, é com base nisso 

que os homens desenvolvem as suas diversas formas de se relacionar, de produzir e de 

buscar o seu lado espiritual. Porque é nas diferentes formas de natureza que se pode 

visualizar o nascer dos fenômenos geográficos ambientais, como o clima, a morfologia, 

a cobertura vegetal, os aspectos geológicos, os hídricos, etc. 

A compreensão do conceito de natureza é de suma importância nos estudos da 

geografia física, uma vez que é por meio dela que se pode compreender uma série de 

fenômenos e elementos geográficos que subsidiam as ciências da Terra.  

Tendo isso por base é que propomos neste artigo realizar um apanhado 

histórico da concepção de natureza, perpassando pelas concepções de natureza 

selvagem; mecanizada; matematizada e por fim a sistematização da mesma. Como 

metodologia para a concretização deste trabalho destaca-se a análise histórico-

conceitual-bibliográfica baseada em fontes que abordam a temática. 

 

Natureza selvagem – o início 

A concepção de natureza é vasta, cada indivíduo se identifica com uma 

formulação, através dos seus hábitos cotidianos e apropriação em relação à natureza. 

Para o filósofo britânico Whitehead (1993, p. 10) a “natureza [...] se revela na 

percepção sensível enquanto um complexo de entidades”. 

Para melhor defini-la, tem-se como influência, os parâmetros culturais, sendo 

que estes variam de acordo com cada etnia, bem como com o tempo a que se remete 

e o espaço onde o mesmo foi “construído”.  

Ao longo da história da humanidade, por vezes, concepções diferentes de 

natureza conviviam harmoniosamente lado a lado em um mesmo espaço e tempo 

social. Tal fato ocorria, e ainda hoje ocorre, devido a desigualdades de pensamentos e 

objetivos e a formas diferenciadas de ver e pensar as temáticas relacionadas à 

natureza (CARVALHO, 1991). 
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A percepção inicial do homem data do período pré-histórico com os povos 

primitivos, podendo encontrar resquícios atualmente nos povos indígenas 

remanescentes. O “pensamento selvagem” estabelecido por Lévi Strauss era isento de 

lucratividade, onde todos os seres terrestres se encontravam no mesmo patamar de 

igualdade. As manifestações do espaço se davam em decorrência do comportamento 

dos elementos naturais, como erupções, tempestades, terremotos, a partir disto se 

estabelecia também o comportamento humano, agregado aos rituais e misticismo 

sobre uma espécie de supernatureza, força e/ou entidade invisíveis (CARVALHO, 1991; 

ELY, 2006). 

Este período pode ser descrito como de concepção mágica, dotado de um 

mistério inesgotável, não existindo separação entre homem e natureza (MORAIS, 

1999). Ele é demarcado pela superação do homem pela natureza e pela concepção de 

natureza natural. 

A partir do momento em que os homens passaram a estabelecer diferenças e 

hierarquias entre si (o que mais tarde veio a ser conhecido como desigualdade social) 

começam a ser estabelecidas diferenciações no conhecimento da natureza e, 

obviamente em seu domínio, como é o caso dos sacerdotes e pajés que possuíam uma 

relação diferenciada como a natureza, quando comparado com os demais membros de 

seu agrupamento (CARVALHO, 1991).  

O restante da população não tinha acesso ao sobrenatural, mítico, pois isso era 

exclusividade de seus líderes. Tal fato em muito contribuiu para o afastamento do 

homem da natureza ao longo de sua história. 

 

Visão grega – a natureza mecânica 

 A visão grega de natureza estava embasada em uma complexidade de 

concepções. A escola de Mileto merece destaque, principalmente por Tales, que 

acreditava que um dos princípios explicativos da natureza estaria vinculado à água. 

Anaxímenes conferia este poder ao ar e Anaximandro referia-se à própria Terra como 

portadora de elementos ilimitados, não fazendo menção a uma substância específica.  

Esses pensadores gregos tentaram compreender e explicar a essência da 

natureza, livre de mitos, religiosidades, ou alguma outra forma de intervenção externa, 
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utilizando apenas os elementos da própria da natureza (MORAIS, 1999; CARVALHO, 

1991). 

A cosmologia da natureza physis atingiu notoriedade, sistematização e 

dominância na chamada natureza mecânica com Aristóteles. De acordo com Carvalho 

(1991), “Aristóteles começa a propor definições para o termo natureza, admitindo o 

seu uso para fazer referência a tudo aquilo que não for produto do homem, como as 

substâncias ou a matéria prima de que as coisas são feitas” (1991, p. 35).  

A ideia de Aristóteles é expressa por Gonçalves (1998), quando afirma que “[...] 

pensar o ser a partir da physis pode auxiliar na compreensão da totalidade do real: dos 

cosmos, dos deuses e das coisas particulares, do homem e da verdade, do movimento 

e da mudança, [...]” (GONÇALVES, 1998, p. 31). 

Morais (1999) destaca que “Aristóteles acreditava que as coisas naturais têm 

uma causa de movimento em si mesma, ou seja, têm um princípio de nascimento, 

organização e movimento. A natureza, dessa forma, manifesta-se como processo, 

crescimento e mudança” (1999, p.79). Em seu modelo geocêntrico, a Terra é 

identificada como o centro do Universo e dividida em duas esferas, sub-lunar – o 

mundo dos homens e das coisas imperfeitas e das mudanças; e a esfera supra-lunar - 

dos seres perfeitos, eternos e absolutos (MOREIRA, 2006) 

A forma mágica, mítica e dotada de poder que era caracterizada à natureza, 

estava sendo desconstituída por Aristóteles, com as suas comprovações explicativas 

matemática dos fenômenos naturais.  

Ely (2006, p. 139) salienta que o mesmo “[...] transforma o símbolo das coisas 

da consciência mágica em fatos passíveis de ser racionalmente concebidos”. As 

considerações de Aristóteles, Ptolomeu, Pitágoras entre outros importantes filósofos 

se estenderam durante todo o Império Romano até parte da Idade Média Cristã. 

Ainda em acordo com a autora acima citada, o clero cristão não agradou do 

pensamento estabelecido pelo filósofo Aristóteles, pois para a Igreja a natureza é 

parte e criação de Deus, se constituindo orgânica e imutável, sendo os eventos 

naturais dotados de explicações divinas.       
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De acordo com os preceitos bíblicos “(...) a Terra é o centro do Universo para 

que a partir dela os homens possam experimentar a onipresença, a onipotência e a 

onisciência e assim se orientar e se reencontrar com Deus” (MOREIRA, 2006, p. 55). 

A visão de natureza evoluiu conforme o caminhar da sociedade, assim como a 

dissociação e/ou inserção do homem neste conceito. A forma de natureza orgânica 

começa a perder forças com as considerações de Aristóteles.  

“É com Platão e Aristóteles que se começa a assistir certo desprezo pelas 

“pedras e plantas” e a um privilegiamento do homem e da ideia” (GONÇALVES, 1998, 

p. 31). Isto fica evidente principalmente nos séculos XV à XVII com ascensão da Europa 

e seu “novo mundo”.  

Vesentini (1997) faz uma breve consideração do período grego até o 

pensamento moderno europeu sobre a natureza, 

As raízes dessa organização civilizatória – e especialmente dessa 
concepção pragmática de natureza - vêm desde a Grécia antiga. Elas 
incluem o antropocentrismo, a geometria supervalorizada, a 
natureza- physis- como processo ligado a causalidade do real, etc. e o 
pensamento judaico-cristão (a dicotomia corpo/espírito – ou 
matéria/razão, o homem como privilegiada, a única a ter alma, sendo 
as outras criaturas e coisas apenas complementos, que ele pode 
utilizar á vontade, o enaltecimento do trabalho exaustivo como 
finalidade da vida e aprimoramento do espírito e sacrifício, etc.). Mas 
o impulso decisivo ocorreu com a revolução tecno-científica dos 
séculos XVI e XVII, ligada ao desenvolvimento do capitalismo 
(VESENTINI, 1997, p. 20 -21). 

 

Modernidade – natureza matematizada  

No século XVII, com os rumores pré capitalistas e sobretudo com a evolução do 

pensamento histórico, filosófico e matemático, nota-se que a cosmologia também se 

estabelece no processo de mudança do pensamento de natureza. Copérnico foi o 

grande precursor dessa época e é lembrado até a atualidade. 

De acordo com Morais (1999, p. 83) “O modo como atualmente vimos e 

pensamos a natureza possui suas origens na revolução ocasionada por Copérnico 

(1473-1543), ao romper com a concepção de mundo baseado no sistema geocêntrico”. 

Outros filósofos e cientistas importantes que também foram destaque naquela época 

foram Galileu, Kepler, Bacon, Descartes e Newton. 
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Nicolau Copérnico comprovou por meio da matemática o funcionamento de 

seu modelo heliocêntrico, onde a Terra passou a ser considerada como mais um astro 

do espaço a girar em torno do Sol.  

Kepler (1571-1630) descobre a forma elíptica da órbita dos astros. Estas 

mudanças alteram totalmente a noção de espaço, Universo e Terra do período, 

modificando toda uma concepção de Terra no centro, de uma visão hegemônica da 

igreja, alterando a visão hegemônica da Igreja em sua teoria de mundo – Deus 

(CARVALHO, 1991; MOREIRA, 2006). 

Galileu Galilei (1564-1642) utilizando da ciência experimental e matemática 

comprovou diversas leis da natureza, como a estática dos objetos na Terra já que ela é 

uma esfera circular, entre outras.  

O filósofo Francis Bacon propôs o método experimental, ele acreditava que o 

conhecimento filosófico tem por finalidade servir o homem, dar-lhe poder sobre a 

natureza (MOREIRA, 2006). Nas suas proposições fica explicito a consolidação da 

natureza mecanizada e estruturada a mercê das leis humanas, concomitante com a 

divisão do trabalho. 

Descartes (1596-1650) estabeleceu novas formas e procedimentos para se 

fazer ciência, principalmente pelo método cartesiano descritivo. Para ele “[...] o ideal 

de toda ciência seria formular uma descrição de natureza objetiva. Descrição possível 

de ser realizada, uma vez que, para ele, a natureza nada mais é do que uma máquina 

perfeita submetida a leis mecânicas exatas” (CARVALHO, 1991, p. 48). 

A partir desse momento e dessas proposições passa-se a visualizar uma 

inversão na situação anteriormente existente, passa-se de um ser humano passivo e 

subordinado a natureza para u ser humano ativo e transformador daquela que o 

dominou por muito tempo, a natureza “natural”. Nota-se, assim, um domínio humano 

sobre a natureza, devido ao aprofundamento do conhecimento sobre ela mesma. Eis 

que surge uma nova visão, a ideia de natureza mensurável, quantitativa, ilimitada, 

mecânica, extensa, passiva de ser controlada e “capturada” pelo homem. 

Morais (1999) ressalta que,  

Operou-se neste sentido uma verdadeira separação entre o homem e 
a natureza: esta, é como algo racional e desumanizado, tornou-se 
externalizada a tudo o que não é matemático-mecânico, fechando-se 
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em si mesma; o homem consequentemente foi excluído dela. Para a 
filosofia cartesiana, a natureza é vista como um recurso, isto é, um 
meio para se atingir um fim. Na condição de sujeito o homem passa a 
ser visto como o centro do mundo, em oposição á natureza, que se 
tornou mero objeto a ser transformado, pois como agente de 
transformação o homem deve ser concebido como externalidade em 
relação á natureza (MORAIS, 1999, p.83). 

 

Já no fim do século XVIII, com o capitalismo consolidado através da Revolução 

Industrial, o desenvolvimento da classe burguesa e seu pensamento mercantil em 

vigência de um período extremamente mecanicista.   

Associando a teoria de Charles Darwin ao momento histórico, as ideias liberais 

burguesas da época se pautavam no acúmulo de poder (político e econômico), logo a 

desigualdade se perpetuava nas classes sociais existentes, onde o indivíduo mais forte 

teria maiores chances de sobrevivência e perpetuação da espécie, remetendo a 

seleção natural (CARVALHO, 1991). 

No auge de efêmeros embates entre burgueses e socialistas, Marx e Engels 

criticam o sistema capitalista de produção, a mecanização exacerbada, a divisão de 

classes, entre outros quesitos. Este ambiente, gerado por polêmicas e contradições 

(XVIII – XIX), foi responsável por produzir novos entendimentos sobre o mundo e da 

natureza (CARVALHO, 1991). 

O caos revolucionário social e epistemológico deste período trouxeram 

mudanças que explicam a noção de natureza existente atualmente, a natureza como 

recurso mecanizado (utilizada ainda hoje).  

Esse caos trouxe reflexão para muitos setores da sociedade que passaram a 

pensar sobre a utilização contínua dos recursos naturais, a dissociação e o 

desequilíbrio existente entre homem x natureza. Esses são alguns dos preceitos que 

podem ser encontrados na concepção atual da temática.   

Assim a percepção de natureza evolui, passando pela visão, selvagem, mística, 

integrada, racional, matemática, científica e mecânica, acompanhando o andar 

epistemológico temporal. 

 

 

 



 

 
707 

Natureza sistêmica 

O conhecimento da natureza possibilita ao homem, bases materiais de 

utilização da mesma para suprir necessidades básicas da sociedade, estimulando o 

progresso e concomitantemente a desigualdade espacial. Assim a natureza mecânica 

se flexibiliza, considerando o estudo segmentado e o todo como determinante, 

pautando-se na evolução, observações comparadas, classificadas e racionalizadas, 

surge então á natureza dinâmica (ELY, 2006). 

Assim, a produção científica se baseia em sistemas, ou seja, “um conjunto de 

elementos ou atributos e das suas relações, organizados para executar uma função 

particular” (CHRISTOFOLETTI, 1979) partindo de um elemento com inúmeras 

estruturas e níveis compreendendo e estabelecendo-se como uma forma de sistema. 

Este é projetado como um sistema interativo, melhor explicando “ (...) o que existe é 

uma relação de pertencimento mútuo entre as partes e entre elas e o todo, visto que 

as partes e o todo existem um por meio do outro” (CARACRISTI, 2011, p.8), assim 

necessita-se de uma visão fragmentada do todo, para ser possível compreender a 

questão geral do “todo”. 

Corroborando com o método neopositivista sistêmico, Moreira (2006) discorre 

sobre a fragmentação dos estudos naturais, ressaltando a experiência como parte 

importante para a compressão desta, “[...] a natureza que concebemos é a da nossa 

experiência sensível, cujo conhecimento organizamos em uma linha 

geométrico/matemática. É uma totalidade fragmentária, que então só ganha unidade 

mediante as ligações físico-matemáticas” (2006, p.47).  

A Teoria Geral dos Sistemas foi base para os procedimentos metodológicos da 

ciência moderna, contando com a renovação e cada vez mais capacidade crítica, 

analítica/sintética e operacional. Nomeia-se o melhor instrumento teórico-

metodológico para a compreensão científica da natureza, principalmente dos sistemas 

naturais de ordem geográfica e ambiental, como os sistemas atmosféricos, climáticos, 

geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos, entre outros (CARACRISTI, 2011). 

A relação geográfica com o estudo de natureza se dá desde os primórdios desta 

ciência, pelo nítido envolvimento com a temática natural. Atualmente nestes estudos 

por parte da geografia, a natureza também é tratada de forma sistêmica, mas ainda 
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que haja a fragmentação das partes é possível, e atributo dos geógrafos, resultados 

englobando o todo, no caso a sociedade e a natureza. 

Sem sombra de dúvida, a ciência contemporânea evoluiu em todos os aspectos, 

metodológicos, matemáticos, dotada de racionalidade, interativa, flexível e, 

sobretudo, tecnológica. Nota-se também a prática da interdisciplinaridade e do 

estruturalismo baseados na Teoria Geral dos Sistemas, incorporando a ação antrópica 

em suas análises contribuindo para a diminuição das fronteiras entre geografia física e 

humana (CONTI, 1999). 

 

Considerações finais  

Os caminhos percorridos descritos a cima e que nos levaram até a corrente 

sistêmica dinâmica dos estudos de natureza, foram ricos e notáveis. Primeiro pela 

ampla contribuição deixada por cientistas e filósofos dos diferentes tempos e temas, 

também pela sua evolução epistemológica e metodológica do conhecimento 

enfatizado, sendo possível visualizar minuciosamente suas mudanças.  

Conclui-se que as discussões entre as diferentes concepções existentes sobre 

natureza contribuem para a formação de opiniões e conhecimento 

teórico/histórico/metodológico sobre a temática, visto que inúmeras ciências utilizam 

e ou constituem-se dos aspectos naturais, sendo indispensável seu entendimento e 

compreensão para a realização de novas indagações ambientais. 

Com o conhecimento da sua gênese e a história temporal da sua concepção é 

possível compreender e alancar as causas deste período caótico vivenciado na 

atualidade pela crise ambiental e questionar se uma nova concepção de natureza está 

á surgir. Com tudo, fica nítido a necessidade de enfatizar os debate ambientais 

contemporâneos. 
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ESTUDO PRELIMINAR DO CLIMA URBANO EM LONDRINA 
– EPISÓDIO DE VERÃO. 

Preliminary urban climate study in Londrina - summer episode. 
 

Fabiana Bezerra Mangili153 
Deise Fabiana Ely154 

 

Eixo temático: Geografia da Saúde e Meio Ambiente 

Resumo 
Londrina, um município com um pouco mais de 80 anos e localizado no norte do estado do 
Paraná, conta com uma população superior a meio milhão de habitantes (IBGE, 2010). A 
produção do espaço urbano do município contribui para que os ambientes construídos 
absorvam de forma distinta a energia provinda do Sol, configurando em microclimas. Seguindo 
essa hipótese, o objetivo da presente pesquisa foi averiguar a variação da temperatura do ar, 
com a temperatura em ambientes construídos. Para tanto, foram instalados um datallogers no 
interior de uma residência na região sul da área urbana de Londrina, e uma estação 
meteorológica automática, na área externa da residência, programados para armazenaram 
dados referentes à temperatura a cada hora. Para averiguação da variação, esses dados foram 
comparados com os obtidos do IAPAR, para o período de uma semana, do mês de janeiro de 
2015. Por meio da análise dos dados foi possível verificar que as médias das temperaturas da 
residência (área interna e externa) apresentam em média 3ºC mais elevados que os dados do 
IAPAR, e que a diferença entre a parte interna com a parte externa da residência possuem 
uma diferença que atinge até 12ºC ao longo dos dias. 
Palavras-chave: Espaço urbano; Conforto térmico; Clima urbano. 
 

Abstract 
Londrina, a city with a little over 80 years and located in northern Paraná state, has a 
population of half a million inhabitants (IBGE, 2010). The production of urban space in the city 
contributes to the built environments absorb differently to stemmed energy from the sun, 
setting in microclimates. Following this hypothesis, the objective of this research was to 
determine the variation of the air temperature, with the temperature in built environments. 
Thus, we installed one datallogers inside a residence in the south of the urban area of 
Londrina, and an automatic weather station in the area outside the residence, scheduled for 
stored data on the temperature every hour. To investigate the variation, these data were 
compared with those obtained IAPAR for the period of a week of January 2015. Through the 
analysis of the data was verified that the mean residence temperatures (internal and external 
area ) have on average higher than 3° C IAPAR data, and the difference between the inside 
with the outside of the house have a difference which reaches up to 12 ° C over days. 
Key words: Urban space; Thermal comfort; urban climate. 
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Introdução 

A sociedade se organiza em virtude dos processos históricos e é parte 

integrante do sistema identificado como natureza que, na escala do fenômeno urbano 

e dos climáticos, passa a se denominar Sistema Clima Urbano, segundo Monteiro 

(1976). 

No sistema clima urbano os fenômenos de ordem natural (clima) atuam no 

espaço geográfico que, é produzido e desigual, interagindo no balanço de energia do 

sistema natural e, o resultado dessa interação pode ser percebido por meio de 

diferentes canais de percepção; segundo Monteiro (1976).  

No que se refere ao presente estudo, o canal perceptivo a ser estudado é o do 

conforto térmico, que permite discutir a relação do processo de produção do espaço 

urbano do município de Londrina com a variabilidade da temperatura. 

Para averiguar essa relação, foi realizado um estudo comparativo entre as 

temperaturas do ar, proveniente do IAPAR, com as temperaturas de uma residência 

(parte interna e parte externa), localizada na região Sul da área urbana do município 

de Londrina – PR, para o período de uma semana, no mês de janeiro. 

 

Desenvolvimento 

Para se entender a natureza há de se ter uma visão sistêmica da mesma, ou 

seja, uma análise de seus elementos, seus atributos e suas relações (CHRISTOFOLETTI, 

1979) nas trocas de energia, pois “possibilita o reconhecimento de que ela é 

estruturada e apresenta uma coerência interna que proporciona uma regularidade 

nessas trocas energéticas (ELY, 2006, p. 157)”.  

Caracterizada como um sistema aberto, a natureza é suscetível  

às entradas de energia de diversas origens, que se configuram como 
variáveis inter-relacionadas que procuram manter o equilíbrio desse 
[sistema]. Todavia, a energia que adentra o sistema não é contínua, 
ela sofre alterações que fazem com que o sistema como um todo se 
ajuste no intuito de restabelecer o equilíbrio (ELY, 2006, p. 160) [...] 
tornando-a, assim, dinâmica.  
 

A dinamicidade natural está presente no campo da Geografia, pois a Natureza é 

uma categoria de análise espacial que se torna essencial para caracterizar esta ciência. 
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Esse conceito tem concepções que variam com os distintos períodos históricos da 

humanidade e relaciona-se com os modos de produção vigorante.  

Na atualidade, predomina “a concepção externalizada da natureza, como 

hostilidade ou como virtuosidade, cujo objetivo perfaz-se na manutenção da ordem 

vigente, isto é, o status quo, justificado pelo elevado poder aquisitivo de uma minoria 

da população (MORAIS, 1999, p. 96)”. 

A externalização do conceito Natureza demonstra como os fenômenos de 

ordem natural estão sendo dissociados dos fenômenos sociais, porém “Torna-se 

necessário compreender os fenômenos em sua integridade (o mundo não pode ser 

analisado a partir de elementos isolados), buscando suas conexões locais e não locais 

para poder entender o espaço em sua essência (CASSETI, 2002, p. 161)”. As dinâmicas 

dos fenômenos resultam dessas conexões, pois: 

a natureza não se reduz a um paradigma de movimento, mas a uma 
face múltipla de que participam tanto o movimento físico (como um 
todo inorgânico, fragmentário e mecânico) quanto o biológico (como 
um todo orgânico, unitário e vivo), e o humano (como um todo 
centrado no metabolismo homem-natureza), porque natureza é 
antes de tudo história (MOREIRA, 2006, p.73). 
 

Dessa forma, a concepção de Natureza deve ser entendida como uma 

integridade entre Sociedade/Natureza, pois “Entender o homem como natureza, 

representa a superação do conceito de natureza como objeto universal do trabalho, 

passando a se caracterizar como sujeito e objeto ao mesmo tempo” (CASSETI, 2002, p. 

157). 

As análises integradas são necessárias na relação entre clima (fenômeno 

natural) e sociedade (fenômeno social). Da mesma forma que o clima é fator 

condicionante para várias atividades humanas, o processo de organização do espaço 

resulta em alterações nas trocas dos balanços de energia, originando microclimas 

produzidos pelas sociedades. Para compreender essas alterações é necessário partir 

de uma escala geográfica, pois esta é “a medida que confere visibilidade ao fenômeno 

(CASTRO, 2000, p. 123)”. 

A escala geográfica proporciona o melhor entendimento dos fatores atuantes 

no fenômeno estudado, pois esta pode ser ampliada ou reduzida de acordo com a 
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necessidade da análise, visto que “quando o tamanho muda, as coisas mudam, o que 

não é pouco, pois tão importante que saber que as coisas mudam com o tamanho, é 

saber como elas mudam, quais os novos conteúdos das novas dimensões (CASTRO, 

2000, p. 137)”. 

No que se refere a estudos de climatologia geográfica, temos como escala de 

análise, por exemplo, o clima local, que se insere em climas sub-regionais, regionais e 

zonais, como pode ser dividido até os microclimas (MONTEIRO, 1976). A escala de 

análise amplia-se para regional ou global, para o entendimento da dinâmica climática e 

torna-se local ou micro para a compreensão da repercussão dos fenômenos climáticos 

no espaço geográfico. 

Monteiro (1976) define as trocas de energia da atmosfera com o espaço urbano 

como um sistema aberto, que “são aqueles nos quais ocorrem constantes trocas de 

energia e matéria, tanto recebendo como perdendo” (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. 15). O 

autor, partindo desse pressuposto, passa a denominar esse sistema de Sistema Clima 

Urbano (SCU), que:  

visa compreender a organização climática peculiar da cidade e, como 
tal, é centrado essencialmente na atmosfera que, assim, é encarada 
como operador. Toda a ação ecológica natural e as associações ao 
fenômeno da urbanização constituem o conjunto complexo sobre o 
qual o operador age. Por isso, tudo o que não é atmosférico e que se 
concretiza no espaço urbano, incluindo o homem e demais seres 
vivos, constitui elementos do sistema, estruturando-se em partes 
que, através de suas relações, definem atributos especiais. Assim, 
esse conjunto complexo e estruturado constitui o operando do 
sistema. Pela sua natureza, é um tipo especial de operando, que não 
é estático ou passivo (MONTEIRO, 1976, p.97). 

 

O autor citado preconiza que a produção do espaço urbano, enquanto desigual, 

apresenta distintas formas de troca de energia. A sociedade, conhecendo os 

componentes desse sistema pode alterar o recebimento da energia inserida de forma 

com que lhe convenha, pois: 

a partir do momento em que o homem e sua organização econômica 
e social intervém numa determinada paisagem, as condições iniciais 
do sistema são alteradas, desencadeando reações processuais que 
delineiam novas modelagens. Desta forma, realimenta o sistema, 
afinal, a natureza não se comporta de modo passivo às intervenções 
humanas (SANT’ANNA NETO, 1998, p. 123). 
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Assim como as áreas urbanas dos municípios, que se modificam 

constantemente em espaços e ritmos distintos. Cidades com grande crescimento 

populacional apresentam essa dinâmica principalmente em processos de formação de 

regiões, bairros e/ou loteamentos. 

 

Formação de Londrina 

Os primeiros projetos para a formação do município de Londrina, figura 01, se 

inicia com a Companhia de Terra Norte do Paraná (CTPN), onde, de acordo com Fresca 

(2007, p 144) “o objetivo da CTNP era o projeto fundiário, um loteamento, [...] para 

serem vendidas a um amplo mercado consumidor representado, sobretudo, por ex-

colonos de café, imigrantes ou não, principalmente do interior do estado de São 

Paulo”. 

 

Figura 01 - Localização do município de Londrina. 

 

 

O projeto fundiário se iniciou por volta de 1924 – 1929, com os primeiros 

acampamentos de técnicos, topógrafos, mateiros da CNTP, para demarcação e 
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posterior subdivisão dos lotes em propriedade agrícolas, e em 1934 está oficialmente 

criada o município de Londrina (FRESCA, 2007). 

A cidade de Londrina foi rapidamente ocupada, pois suas características físico-

geográficas são passíveis aos objetivos da CTNP. Fávaro (2011), explica  

As terras, constituídas de solos muito férteis, facilitaram o 
empreendimento “imobiliário-colonizador”, como também as 
condições topográficas, em sua maior parte com espigões de topos 
planos, e suavemente inclinados. As condições climáticas e 
principalmente a fertilidade do solo, propícias à cultura cafeeira, 
favoreceram também esse empreendimento (FÁVARO, 2011, p. 6). 

 

Para Fávaro (2011), Londrina logo obteve uma formação de uma boa camada 

de classe média rural, baseada na expansão de atividades agrícolas, que por sua vez 

exigiu uma crescente demanda de investimentos em outras áreas, como comerciais, 

industriais e de serviços, se destacando como um importante centro urbano desde a 

década de 1950. Por conseguinte, a expansão físico-territorial da área da cidade 

acompanhou o crescimento rápido da população e do processo de urbanização. 

Fávaro (2011, p. 7) resume os resultados destes processos na medida em que a 

partir da década de 1970 houve uma forte substituição das formas de uso do solo, na 

estrutura fundiária, nas relações sociais e econômicas, na demanda da mão-de-obra, 

elementos antes associados à cafeicultura, para um novo processo de modernização e 

mecanização do campo, baseando na produção de soja e trigo, o êxodo rural, e a 

descentralização em outros centros urbanos localizados no norte do Paraná. 

Esse processo histórico definiu a expansão do território e do espaço urbano de 

Londrina, de forma com que, em um período de pouco menos de 80 anos, a cidade 

chegasse aos mais de 500 mil habitantes (IBGE, 2010). De acordo com IPARDES (2013), 

o município de Londrina possui atualmente uma área territorial de 1.656,606 km², 

cerca de 1% da área total do estado do Paraná. 

A área urbana que a princípio somava 4 km², chegou no  início do século XXI a 

totalizar 105,43 km², representando uma expansão de 26,35 vezes (CASARIL, 2009). 

Atualmente, de acordo com IPARDES (2013), a densidade demográfica é de 324,50 

hab/km², sendo que 97,40% da população reside na área urbana do município.   
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Esse processo de produção do espaço urbano e de crescimento da cidade de 

Londrina resultou em diferentes tipos de feições geográficas e, consequentemente, 

em segregação sócio espacial bastante demarcada em toda área da cidade.  

A segregação desses bairros é expressa principalmente na presença de 

diferentes tipos de edificações e propagam, não somente a mudança da paisagem 

urbana, mas também as alterações no balanço de energia por meio de determinados 

materiais construtivos empregados nas edificações (residências, empresas, prédios, 

etc) que absorvem e refletem a energia diferencialmente, assim como a distribuições 

da temperatura por todo o espaço urbano se tornam distintas. 

Portanto, o intuito da presente pesquisa é verificar o clima urbano de Londrina 

pelo canal de conforto térmico, subsistema termodinâmico, que dentro do SCU 

“atravessa toda a sua estrutura, pois que é o insumo básico, é transformado na cidade 

e pressupõe uma produção fundamental no balanço de energia líquida atuante no 

sistema. O uso do solo, a morfologia urbana, bem como suas funções, estão 

intimamente implicados nesse processo de transformação e produção” (MONTEIRO, p. 

126, 1976).  

O SCU dimensiona a ação física e a ação social, contribuindo para análises que 

vão além do descritivo e do estatístico. Essa análise implica em: 

[...] compreender que a repercussão dos fenômenos atmosféricos na 
superfície terrestre se dá num território, transformado e produzido 
pela sociedade, de maneira desigual e apropriado segundo os 
interesses dos agentes sociais, criando espaços de segregação, em 
variados níveis de vulnerabilidade (SANT’ANNA NETO, 2008, p 62). 

 

Procedimentos metodológicos 

Para exemplificar o clima urbano produzido em Londrina, utilizou-se da 

compreensão da dinâmica das médias das temperaturas diárias no espaço urbano, 

pois: 

Toda e qualquer sistemática na TÉCNICA de análise no interior da 
cidade, realizada pelo geógrafo, deve ser conduzida por uma ótica 
que revele o clima da cidade como algo que é produzido a partir de 
um fenômeno de transformação de energia num jogo integrado 
entre ar atmosférico e o ambiente urbano edificado pelo homem. 
Ambiente complexo, cuja visão estática expressa pela estrutura deve 
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acompanhar-se do dinamismo gerado por suas funções (MONTEIRO, 
1990, p. 64). 

 

 Para tanto foi instalado um datalloger no interior de uma residência e uma 

estação meteorológica automática, no espaço exterior à residência. Os aparelhos 

foram programados para coleta a cada hora de dados de temperatura e umidade. 

Com a finalidade de compreender a gênese da tendência das temperaturas do 

ar, foi realizada a descrição sinótica dos dias de coleta, utilizando dados do Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR), e das cartas elaboradas pela Marinha do Brasil, para os 

dias de coleta de dados.  

Os dados provenientes do IAPAR subsidiaram a análise comparativa com os 

dados primários. Esta averiguação foi realizada para a semana que compreende os dias 

21 a 27 de janeiro de 2015, pois foi o período aproveitável de dados. Para a verificação 

dos resultados, a comparação dos dados foi realizada por meio dos valores da média 

diária (média da maior e menor temperatura registrada). 

 

Resultados e Discussão  

A variação das temperaturas em dado lugar é, além de outros fatores, 

determinado pelo sistema atmosférico atuante, dessa forma a tabela 1 resume a 

situação sinótica de Londrina na semana de análise. 

 

Tabela 1 - Sistemas atmosféricos atuantes nos dias 21 a 27 de janeiro de 2015, em 
Londrina - PR. 

Dia Sistema Atmosférico atuante 

21 Linha de Instabilidade Tropical 

22 Massa Tropical Continental 

23 Massa Equatorial Continental 

24 Massa Equatorial Continental 

25 Linha de Instabilidade Tropical 

26 Linha de Instabilidade Tropical 

27 Massa Tropical Continental 

Fonte: IAPAR; Marinha do Brasil, 2015. Org.: Próprias autoras, 2015. 
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Os sistemas atuantes foram a Massa Equatorial Continental (MEC), Massa 

Tropical Atlântica (MTA), a Massa Tropical Continental (MTC) e a Linha de Instabilidade 

Tropical (IT). 

A MEC origina-se da planície amazônica e caracteriza-se por umidade específica 

e temperaturas acima de 30ºC, queda na pressão atmosférica, sendo os ventos fracos 

de direção norte, noroeste e oeste. A característica do tempo sob este sistema é de 

instabilidade. O avanço desta massa para o Sul depende da posição da Frente Polar 

(BALDO 2006).  

Originária do Atlântico Sul, a MTA é uma massa quente e úmida, com 

temperaturas sempre entre 20 e 30ºC, com ventos fracos a moderados vindos de leste 

e sudoeste, com céu claro ou parcialmente encoberto. Sua atividade é constante no 

ano inteiro na região norte do Paraná (BALDO, 2006). 

Provinda da depressão do Chaco, a MTC é “responsável por tempo quente e 

seco. Os ventos predominantes são de oeste e noroeste. O tempo fica quente e 

abafado, a pressão baixa; não ocorre chuva e a temperatura quase sempre fica acima 

dos 30ºC (BALDO, 2006)”. 

A IT é um sistema decorrente de uma Frente Polar Atlântica, e é responsável 

“pela formação de tempo instável, aumento na nebulosidade e na umidade relativa, 

gerando num curto período chuvas de forte concentração no tempo e no espaço. Este 

tipo de tempo sucede quase sempre ao tempo estável e quente motivado pelo 

domínio do anticiclone subtropical (BALDO, 2006, p. 54).” 

Esses sistemas atmosféricos atuaram de forma que mantiveram as 

temperaturas elevadas e precipitação pluviométrica baixa. Para averiguar o reflexo 

dessa dinâmica climática, no espaço urbano, produzido e desigual, a estação 

meteorológica automática e o datalloger, foram instalados em uma residência 

localizada no Parque Mediterrâneo, região Sul da cidade de Londrina. O gráfico 1 

apresenta os resultados das médias das temperaturas diárias das medições, assim 

como os dados obtidas do IAPAR. 
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Gráfico 1 - Média das temperaturas diárias internas, externas, e do IAPAR, para os dias 
21 a 27 de janeiro de 2015. 
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Fonte: IAPAR, 2015. 

 

Durante a semana de coleta, observou-se a que as médias das temperaturas do 

ar coletadas pelo IAPAR tiveram uma variação de aproximadamente 3°C. Nos dias 23, 

26 e 27 as médias diárias diminuíram em decorrência da situação sinótica da semana, 

conforme tabela 01. 

É possível observar que as médias das temperaturas diárias coletadas no 

interior da residência, assim como no exterior, possuem valores superiores que as 

médias das temperaturas diárias do ar em Londrina, atingindo cerca de 4°C de 

amplitude diária. 

O resultado das medições do interior e do exterior da residência, também 

apresentam variações, conforme gráfico 2. A residência encontra-se em um terreno 

com grande parte coberto por gramíneas.  

A habitação é constituída de alvenaria de tijolos cerâmicos, paredes internas 

com acabamento em pintura branca, e externas cor amarelo claro, cobertura em 

madeiramento convencional coberto por telha cerâmica tipo colonial e revestimento 

de piso com tacos de madeira. 
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Gráfico 2 - Diferença da média temperatura diária interna pela temperatura externa 
da residência, por hora. 
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Fonte: Próprias autoras, 2015. 

 

O gráfico 2 demonstra a característica das médias de temperaturas ao longo 

das 24 horas do dia. Observa-se que até as 9h00min a média da temperatura interna é 

maior do que a externa, fato esse que se inverte a partir deste horário e perdura até as 

18h00min, geralmente. A amplitude entre o externo e interno atinge até 12°C de 

diferença. 

Essa inversão de médias mais elevadas é decorrente do uso solo da residência, 

pois a estação meteorológica fica mais exposta aos raios solares, no período diurno e 

vespertino, e a residência armazena essa mesma energia e a mantém durante a noite. 

 

Considerações Finais  

A compreensão das características do clima de determinado local, sendo este 

um dos elementos naturais que mais influenciam na organização do espaço, propicia 

certo entendimento para que a produção do espaço seja condizente com o conforto 

da população, em tese. 

Dessa forma, por meio de um exemplo, após observar o ritmo natural do clima 

em Londrina – PR averiguou-se o como este é disseminado no espaço urbano. Os 

resultados das coletas de dados demonstram que os valores de temperatura na área 

interna de uma residência é acima da temperatura do ar, medida pelo IAPAR.  Isso 
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constata que, a sociedade altera as trocas energéticas, interferindo e, modificando a 

percepção do clima em microescala, podendo até afetar o próprio conforto da mesma. 
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[...] nas relações políticas jamais existem relações deterministas, pois elas são sempre 
aleatórias a despeito das aparências. Há sempre um certo grau de autonomia mesmo 

que ela se inscreva numa situação trágica. Trágica no sentido de que a recusa da 
relação pode significar a revolta ou a morte para uma das partes, o que talvez 

conduza à mesma saída. 
 

Claude Raffestin 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo, SP: Editora Àtica, 1993. [1980]. 
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RESSIGNIFICANDO AS FRONTEIRAS EM DIREÇÃO A UM 
CONTROLE PÓS-WESTFALIANO 

Re-signifying borders towards a post-Westphalian control  
 

Gustavo Glodes Blum155 
Victória Gomes Pereira Almeida156 

 

Eixo Temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
O presente trabalho busca criar uma breve revisão bibliográfica a respeito do conceito de 
fronteira, e de qual forma esse conceito influencia a política praticada pelos Estados com 
relação a elas. Para isso, debruça-se a respeito da forma como as fronteiras são encaradas 
tanto no âmbito da Geografia Política como no das Relações Internacionais, visando a criação 
de uma conexão entre as duas visões. Dentro da perspectiva desta proposta, um dos 
elementos analisados é a noção de perspectiva de controle sobre o espaço de fronteira. As 
maneiras como os Estados, sobretudo, observam as fronteiras e os discursos que baseiam suas 
políticas sobre elas são fundamentais para poder discutir-se uma nova forma de análise destas 
mesmas fronteiras, naquilo que se propõe que chame-se de controle pós-Westphaliano, ou 
seja, após o regime de Estados-nações no século XXI. 
Palavras-chave: Fronteira; Controle; Poder. 
  

Abstract 
This paper seeks to create a brief bibliographical revision on the concept of border, and in 
which ways this concept impacts State-made policies in the world referring to borders. For 
such an enterprise, it analyzes the way in which borders are faced both in Political Geography 
and International Relations, by authors and policymakers in both sides, and seeks to create a 
connection between those two sides. Within the purpose of this proposition, one of the main 
elements of analysis is control over the borders’ space. States’ perspectives over borders, 
above all, and discourses that are the basis for such policies are fundamental to discuss a new 
way of analysis of this borders, in what is proposed to be called “post-Westphalian State”, that 
is, after the regime of Nation-States in the 21st century. 
Key words: Border; Control; Power. 
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Introdução  

O estudo das fronteiras representa, desde o estabelecimento da Geografia 

Tradicional, um dos temas de grande relevância para a Geopolítica e a Geografia 

Política. Associado a compreensão de conceitos fundamentais tais com Espaço, Poder, 

Território e Estado, o estudo das fronteiras passou por uma evolução histórica em suas 

abordagens tendo a cada etapa desta evolução, diferentes dinâmicas e discursos a 

respeito da sua natureza e realidade, material e simbólica 

A fim de compreendermos os processos relacionados às fronteiras, bem como 

o papel que estas assumem a partir da redefinição do Sistema Internacional tradicional 

a partir do final da Guerra Fria, alguns pontos terão que ser abordados de maneira 

mais aprofundada. Primeiramente será necessário fundamentar e compreender 

importância de espaço, poder e território, sendo o último elaborado em conjunto com 

o conceito de Estado, tanto no âmbito da Geografia Política quanto das Relações 

Internacionais. Em seguida se faz necessário analisar a evolução na abordagem das 

fronteiras, trazendo tanto a perspectiva tradicional quanto a perspectiva 

ressignificada, fruto das transformações do contexto internacional do pós-Guerra Fria. 

Por fim será possível analisar os discursos contemporâneos relacionados às dinâmicas 

das fronteiras, a fim de compreender como se dá aquilo que se propõe analisar como 

um possível controle pós-Westfaliano.  

O objetivo deste artigo é, tendo como base os elementos descritos acima, 

analisar de maneira crítica o conceito de fronteira e sua redefinição, trazendo uma 

linha de diálogo entre a Geografia Política e as Relações Internacionais a fim de tornar 

a análise mais completa e coerente.  

  

Espaço, território, poder e Estado: Compreendendo as relações e as 
possibilidades  

Analisando conceitos geográficos, tais como espaço e território, e combinando-

os com a organização social e as relações de poder podemos problematizar o 

estabelecimento e redefinição das fronteiras no contexto dos Estados-Nação. A 

importância destes conceitos geográficos não se restringe apenas a compreensão 
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acerca das fronteiras, mas também no que diz respeito ao diálogo entre a Geografia 

Política e as Relações Internacionais. 

 

Espaço 

Geograficamente, podemos elencar diversos do conceito de espaço como, por 

exemplo, o de espaço topológico, espaço econômico, entre outros (CORRÊA, 2012, 

p.15). Seria errôneo defini-lo sob uma única perspectiva, bem como utilizar tal 

conceito como sinônimo de território. Como afirma Claude Raffestin (1980, p.143-

144), o espaço precede o território se caracterizando como a “prisão original”, uma 

estrutura anterior àquela construída e transformada pelo homem. Desde o 

estabelecimento da Geografia Tradicional podemos observar diversas percepções 

agregadas à compreensão de espaço, apesar da Geografia Tradicional não abordar 

especificamente o conceito, formulando algumas concepções que o trazem de 

maneira indireta. Exemplificando esta abordagem tradicional temos os trabalhos de 

Friedrich Ratzel em sua “Antropogeografia”, no qual ele apresenta o conceito de 

“espaço vital”. Este conceito está vinculado a necessidade de conquista territorial, 

representando o desejo das sociedades, bem como um elemento fundamental para a 

existência dos Estados (RATZEL apud MORAES, 1990, p.25).  

Entretanto, é durante os anos 70 que o conceito ganha uma discussão 

diferenciada. Para Milton Santos “o espaço é formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ação, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” 

(SANTOS, 2006, p.39). Desta maneira tem-se a perspectiva de que o espaço é o ponto 

de partida para o desenvolvimento da história e das diversas relações humanas. Com 

destaque para as relações socioeconômicas, Santos traz o diálogo entre a Geografia 

Crítica e a formação socioeconômica, conceitualizando acerca de uma formação sócio 

espacial, na qual existe uma interdependência entre espaço, modo de produção e 

formação socioeconômica (apud CORRÊA, 2012, p.26). Nesse sentido,  

o mérito do conceito de formação sócio espacial, ou simplesmente 
formação espacial, reside no fato de se explicitar teoricamente que 
uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, do 
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espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível 
através da sociedade. (CORRÊA, 2012, p.26).  

 

Ainda no que diz respeito a este conceito, Doreen Massey traz a perspectiva do 

Espaço no âmbito da Geografia Humana. Em uma de suas obras mais recentes, “For 

Space” (2005), o Espaço é abordado como “uma esfera de possibilidade de existência 

de uma multiplicidade, no sentido de uma pluralidade contemporânea; como uma 

esfera na qual diferentes trajetórias coexistem” (MASSEY, 2005, p.9).  Essa definição 

vem em conjunto com a perspectiva de que a história do mundo não pode ser limitada 

a uma única trajetória universal, representada pelas relações sociais, políticas e 

econômicas do Ocidente. O espaço, por ser algo em constante construção, não 

obedecendo mais a lógica de um conceito acabado e limitado, a um único discurso. Ele 

é resultado da incerteza e pluralidade acerca das relações sociais e da própria história 

futura (MASSEY, 2005, p.11). Nesse sentido, a abordagem da Geografia Humana traz 

um conceito mais flexível e coerente com as transformações sociais e contrário a 

perspectiva inicial de que o Espaço é algo que antecede e é independente das relações 

humanas. 

 

Território e as relações de poder 

O conceito geográfico de território se forma a partir do espaço no chamado 

processo de territorialização do espaço, que se caracteriza pela formação de uma nova 

estrutura, de um “[...] espaço físico, balizado, modificado, transformado pelas redes, 

circuitos e fluxos que aí se instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos 

comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas etc.” (LEFEBVRE apud RAFFESTIN, 

1980, p.143). O território passa então a ser uma construção humana, representando 

“[...] fontes de identidade coletiva e também de atividades econômicas” (BRUNET 

apud CLAVAL, 1999, p.10), na qual se pode notar a importância das relações de poder 

para a definição e delimitação deste. Compreender um território significa 

compreender não somente o espaço geográfico no qual este está inserido, mas 

também entender as construções sociais e históricas de determinada sociedade, bem 

como as relações de poder. 
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Para ocorrer a territorialização do espaço proposta por Henri Lefebvre é 

necessário a transformação do espaço, sendo esta possível graças a interação humana 

através das inúmeras relações, sejam elas sociais, políticas ou econômicas. Nesse 

sentido, não há como compreender tal fenômeno e tais relações sem compreender 

como se dá o poder. Como apresenta Michel Foucault (1976, p.123-127) “as relações 

de poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito a outros tipos de 

relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a elas”. Sendo assim, 

conceitualizar poder é fundamental para evitar alguns equívocos recorrentes em sua 

utilização.  

As relações de poder são parte de qualquer tipo de comunidade, não sendo 

necessário haver algo que as justifique e sim que as legitime (ARENDT apud SOUZA, 

2012, p.80). Nesse sentido quando pensamos o território como um instrumento de 

poder é comum ter em mente alguns conceitos tais como violência, dominação e 

autoridade, utilizando-os equivocadamente como sinônimos de poder. Nesse sentido é 

necessário pensar em poder como a  

[...] habilidade humana de não apenas agir, mas agir em uníssono, 
em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo; 
pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se 
mantiver unido. (ARENDT apud SOUZA, 2012, p.80). 

 

Sendo assim, para ocorrer a transformação do espaço em território é 

necessário que a interação humana, através das diversas relações políticas, 

econômicas e sociais, seja investida de poder legítimo e não através de relações que 

impliquem no uso de dominação e de ações individuais.  

 

A visão geopolítica do território na perspectiva do Estado 

Ao analisar território como um instrumento de poder, uma espacialidade 

geográfica composta por construções históricas e sociais, pode-se considerar este 

como uma estratégia geográfica. Nesse sentido a maneira como e por quem o 

território é delimitado e controlado é fundamental para entender sua perspectiva 

geopolítica (SOUZA, 2012, p.79). De maneira geral, um território é circundado por 

limites e fronteiras com jurisdição e controle de um ente maior, um Estado-Nação 
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(HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p.44). O fortalecimento ou enfraquecimento deste 

controle, por parte dos Estados, dos limites e fronteiras se caracteriza como uma 

maneira estratégica de “controlar/atingir a dinâmica de pessoas, fenômenos e 

relações através da manutenção do domínio de uma determinada área” (SACK apud 

HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p.44). A territorialidade é um elemento fundamental 

para a ação dos Estados, tanto internamente quanto na escala de interação entre os 

atores políticos internacionais. Antes de analisar a importância da territorialidade no 

âmbito das Relações Internacionais e prosseguir em direção à compreensão dos 

discursos sobre as fronteiras, se faz necessário conceitualizar o Estado, principalmente 

o Estado-Nação e o modelo Westfaliano. 

 

Estado, Estado-Nação e o Modelo Westfaliano 

A conexão entre Estado e Território constitui um tema amplamente abordado pela 

Geografia Política. Não há como negar a necessidade da compreensão da relação entre 

Território e o papel do Estado em controlar e organizar as relações de poder ali inseridas, 

porém diversos aspectos deste último, trabalhados por cientistas políticos e historiadores, 

deixaram de ser analisados, limitando a perspectiva geográfica sobre o tema. Percebemos no 

âmbito da Geografia Política que esta limitação constituiu um  

[...] tipo de abordagem que tendeu a passar a absurda ideia de que o 
Estado é o que aí está e não cabe aos geógrafos refletir sobre ele (e 
nem mesmo tentar modificá-lo), mas apenas conectá-lo com o 
território, população e a ação prática, a fim de reproduzi-lo e 
expandi-lo (COSTA, 1992, p.265). 
 

Assim como Espaço e Território, o conceito de Estado possui inúmeras 

perspectivas, com enfoques sociais, políticos e econômicos, representando um objeto 

de estudo fundamental para compreendermos não apenas o passado, mas também as 

atuais ressignificações deste conceito. Em termos gerais, o Estado conta com alguns 

mecanismos fundamentais para determinar as relações de poder, controle e 

dominação no âmbito do território, tais como o monopólio do controle dos meios de 

violência, soberania, constitucionalidade, poder impessoal, legitimidade, cidadania 

(elemento humano) e a própria territorialidade (PIERSON, 2004, p.6). Considerar o 

Estado como o ente maior no âmbito do território está relacionado em grande parte a 
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tais mecanismos que o compõem e também quanto ao histórico do Estado, mais 

especificamente com o estabelecimento do Estado-Nação e do modelo Westfaliano.  

As origens do Estado-Nação Moderno remontam ao período entre os séculos 

XV e XVI, marcado pela perda de poder da Igreja e surgimento do poder dos monarcas. 

Este processo ganha destaque com o final da Guerra dos 30 anos157 e com a assinatura 

da Paz de Westfália, composta por diversos tratados diplomáticos firmados em 1648 

(SILVA, 2013, p.106), colocando fim ao conflito e estabelecendo alguns princípios 

fundamentais para o novo sistema que emergia a partir daquele momento. Dentre 

estes princípios observa-se a formação de Estados contíguos, com legitimidade e 

independência asseguradas e o estabelecimento de regras e práticas diplomáticas que 

tinham como objetivo regulamentar a interação entre estes Estados (JACKSON; 

SORENSEN apud LOBATO; AMIN, 2015, p.172). Com os Tratados de Westfália surge 

deste novo sistema internacional é “[...] marcado pela ideia de que não havia uma 

autoridade ou organização superior aos Estados soberanos” (LOBATO; AMIN, 2015, 

p.171). A importância e evolução deste modelo de Estado-Nação moderno se tornou 

fundamental no âmbito das Relações Internacionais, e as relações entre este e a 

territorialidade eram marcadas por um controle Westfaliano.  

O Controle Westfaliano é moldado por um discurso composto pela 

necessidade de territórios delimitados para assegurar a Soberania dos Estados-Nação, 

a função do Estado como provedor da ordem social e a ideia de que as fronteiras do 

Estado também são as fronteiras dos processos sociais e políticos (AGNEW, 1991, 

p.176). A corrida pelo controle e delimitação de um número cada vez maior de 

territórios levou a comunidade internacional, já a partir do início do século XX, a ter o 

princípio da integridade territorial como algo a ser respeitado, de maneira a evitar os 

conflitos decorrentes desta disputa. Sendo assim, observamos o surgimento de um 

sistema estado-cêntrico, baseado no princípio da não intervenção e no qual o fluxo de 

pessoas e bens não seria tão facilitado (BIERSTEKER, 2005, p.165). As fronteiras e 

limites deveriam ser fortalecidos e protegidos no que diz respeito a uma 

                                                           
157

“Expressão genérica de uma série de guerras que diversas nações europeias travaram entre si, a 
partir de 1618, especialmente na Alemanha, por motivos variados, tais como rivalidades religiosas, 
territoriais e comerciais. As hostilidades causaram sérios problemas econômicos e demográficos na 
Europa Central e tiveram fim com a assinatura, em 1648, de alguns tratados que, em conjunto, são 
chamados de Paz de Westphalia.” (SILVA, 2013, p.117). 
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territorialidade material, sofrendo uma alteração neste padrão apenas com o 

desenvolvimento técnico-cientifico e alterações no contexto internacional a partir da 

década de 90.  

    

A Evolução do discurso acerca das fronteiras 

Tendo analisado os conceitos de Espaço, Território, Poder e Estado, partimos 

agora para a compreensão dos discursos das fronteiras, analisando a evolução na 

abordagem do conceito e as dinâmicas relacionadas a este. Assim como espaço e 

território, o conceito de fronteiras não se limita a um fenômeno puramente 

geográfico, algo estático e imutável. Quando falamos em fronteiras, nos referimos a 

um elemento que possui dinâmicas próprias e que acaba criando realidades sociais, 

politicas e econômicas que interferem na vida de indivíduos e sociedades (NEWMAN, 

2003, p.123). Assim como o território, as fronteiras representam um tema 

fundamental para Geopolítica e para as Relações Internacionais.  

 

A abordagem tradicional 

O termo fronteira é antigo, datando de meados do século XIII e XV, porém o 

debate acerca das fronteiras é mais recente, tendo se intensificado com o 

estabelecimento dos Estados-Nação no contexto da paz de Westfália, acompanhando 

uma percepção sobre as fronteiras como elementos que tinham como única função 

auxiliar na delimitação da extensão de cada soberania estatal (Ibid., p.124). Neste 

contexto as fronteiras tinham papel fundamental no estabelecimento do princípio da 

não intervenção, representando os limites da jurisdição de cada Estado e desta 

maneira contribuindo para a afirmação dos princípios básicos da sociedade 

internacional nos moldes westfalianos.   

Os discursos relativos às fronteiras, desde a formação dos Estados Nação até o 

final da Segunda Guerra Mundial, eram baseadas em grande parte nas dinâmicas de 

delimitação e demarcação158. O período que se estendeu das expansões ultramarinas 

até o início da Primeira Guerra Mundial, foi marcado por conflitos decorrentes das 

                                                           
158

A primeira demarcação oficial, em 1659, no Acordo dos Pirineus demarcando a fronteira exata entre 
França e Espanha (KRATOCHWIL, 2011, p.223). 
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tentativas de expansão das chamadas fronteiras nacionais. A expansão imperialista no 

continente africano, por exemplo, representou inúmeros conflitos entre as potencias 

europeias em decorrência das disputas por fronteiras, deixando claro que durante este 

período a maior parte dos conflitos eram conflitos fronteiriços (MACHADO, 2002, p.6). 

Durante os dois grandes conflitos mundiais, principalmente durante a Segunda Guerra 

Mundial, podemos perceber a intensificação dos debates acerca da natureza das 

fronteiras, permeados por agendas tradicionais de segurança e defesa (BLAKE, 2000, 

p.55). As fronteiras eram vistas como barreiras, sendo as mais eficazes aquelas 

naturais, marcadas pela presença de rios, lagos ou montanhas. O período dos anos 40 

e 50 foram marcados pelo estudo das fronteiras no âmbito das disputas territoriais e 

de suas consequências. Nesse sentido, este período é marcado por conceitos de 

fronteira e soberania pouco flexíveis159, decorrentes do contexto político internacional 

e do papel do Estado Nação de garantir sua integridade territorial e seus interesses. 

Com a Guerra Fria percebemos que as fronteiras deixam de representar uma das 

grandes preocupações da Geopolítica, dando lugar a questões mais abrangentes 

referentes ao embate entre URSS e os EUA.  

 

Redefinições na abordagem tradicional das fronteiras: abordagem pós-Guerra Fria 

Com o arrefecimento da Guerra Fria, ainda durante o final da década de 70 e 

durante a década de 80, as dinâmicas de Geografia Política e de Relações 

Internacionais passaram por um processo de ampliação, abrindo espaço para 

redefinição de algumas percepções básicas. As dinâmicas mais tradicionais de 

fronteiras, defesa, soberania e até mesmo a abordagem mais tradicional de território 

não foram completamente abandonadas, passando a coexistir e complementar as 

análises contemporâneas (NEWMAN; PAASI; KOLOSSOV apud SILVA). Com o final do 

conflito, o contexto internacional passou a apresentar diversos elementos que 

contribuíram para a redefinição no estudo e compreensão acerca das fronteiras. A 

partir de 1989, principalmente ao longo da década de 90, temos o estabelecimento e 

fortalecimento de movimentos por cooperação transfronteiriça e de integração no 
                                                           
159

Durante este período o princípio da não intervenção foi amplamente disseminado, as fronteiras entre 
os Estados se tornaram mais acentuadas e o fluxo de pessoas passou a ser dificultado através de 
barreiras impostas pelos Estados. (BIERSTEKER, 2005, p.165). 
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âmbito regional160, acompanhados por inúmeras transformações cientifico-

tecnológicas que trouxeram inovação no setor da comunicação e influenciaram o 

surgimento de novos atores de caráter não-Estatal, tornando a governança do Sistema 

Internacional mais complexa, além de dificultar o controle dos Estados sobre seu 

território e suas fronteiras (BIERSTEKER, 2005, p.161). Nesse sentido, percebemos na 

esfera geopolítica inúmeros questionamentos, relacionados às redefinições do papel 

do Estado e do grau de complexidade da governança global, sobre até que ponto as 

fronteiras continuariam a existir e como seriam suas dinâmicas frente a um novo 

contexto internacional.  

No contexto de transformação apresentado durante a década de 90, o conceito 

de fronteira passa então a versar sobre “[...] as principais categorias sociais e políticas, 

como Estado, nação, nacionalismo, territorialidade, identidade ou etnia.” (SILVA, 2014, 

p.106), ganhando mais flexibilidade e deixando de representar apenas um traço 

geográfico e uma barreira. A abordagem passa a apresentar um interesse pelo estudo 

de como os indivíduos e grupos estão inseridos em diversas realidades sociais e 

espaciais. A seguir analisaremos alguns dos principais discursos contemporâneos sobre 

as fronteiras a fim de compreender mais a fundo até que ponto a ressignificação 

destas está caminhando para um controle pós-Westfaliano.  

 

Os novos discursos sobre as fronteiras: o caminho para um controle pós-
Westfaliano 

A análise dos novos discursos sobre as fronteiras é fundamental no contexto de 

redefinição do papel do Estado, da sua soberania e do território destacados a partir do 

final da Guerra Fria e intensificados com as inovações técnico-científicas e movimentos 

por cooperação transfronteiriça e integração regional no Sistema Internacional. De 

maneira resumida podemos elencar alguns discursos principais sobre o tema, sendo 

eles referentes quanto à redefinição na administração e controle das fronteiras, 

                                                           
160

Temos, por exemplo, a assinatura do Tratado de Maastricht em 1993, dando formalidade a formação 
e institucionalização da União Europeia. A UE é um ótimo exemplo de integração na qual os Estados 
Membros abrem mão de grande parte de sua soberania em nome de uma instituição supranacional. 
Percebemos nesse sentido “a transferência de poderes específicos do Estado, ou seja, a passagem de 
uma concepção unidimensional à multidimensionalidade do poder” (RAFFESTIN; BECKER apud SILVA, 
2014, p.105). 
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quanto às redes de comunicação e circulação, até que ponto se pode considerar a 

inexistência destas na esfera global e quanto a função social das fronteiras.  

O primeiro discurso que ganha destaque no novo contexto internacional citado 

anteriormente é referente ao controle e administração das fronteiras. O que durante o 

período das Guerras Mundiais e da Guerra Fria era caracterizado por um controle 

rígido do fluxo de pessoas e até mesmo das relações transfronteiriças, a partir do final 

do século XX e início do século XXI sofre uma série de alterações tornando-se cada vez 

mais complexo. O aumento e desenvolvimento dos fluxos de bens, informações, 

pessoas e serviços contribui para que as fronteiras adquiram um caráter de maior 

porosidade (BIERSTEKER, 2005, p.165). Nesse sentido, apresenta-se um dilema no que 

se refere, por um lado, a garantir a integridade territorial, e por outro lado desenvolver 

as interações econômicas, políticas e sociais nas áreas de fronteira. Uma resposta a 

este dilema se apresenta através de posicionamentos geopolíticos que visam à 

administração e controle de fronteiras territoriais em conjunto, fortalecendo a criação 

de uma identidade regional nestas áreas, assegurando a porosidade das fronteiras sem 

colocar em risco a segurança dos Estados (NEWMAN, 2003, p.132). O novo significado 

das fronteiras não se limita apenas a sua concepção e controle de maneira rígida, 

sendo fundamental compreender as áreas fronteiras como regiões de encontro das 

diversas relações humanas e das diversas identidades políticas e étnicas dos Estados.  

Outro discurso que se intensifica com a complexização na abordagem acerca 

das fronteiras se refere ao desenvolvimento das redes de comunicação e circulação. 

Uma confusão muito comum quando abordando esta questão, diz respeito a classificar 

as redes como um produto do mundo pós-Guerra Fria, especificamente da revolução 

técnico-científica iniciada nos anos 90. Ao contrário desta perspectiva, o conceito de 

rede existe desde o período do Renascimento com o surgimento e desenvolvimento da 

rede de transporte marítimo, o que teve seu fortalecimento com a Revolução 

Industrial com a criação do trem e da máquina a vapor (MOREIRA, 2007, p.58). Com a 

ampliação do desenvolvimento técnico-científico temos a introdução do 

relacionamento em rede, mudando o conceito inicial de rede e modificando os 

discursos tradicionais acerca de espaço, território e fronteiras. Com o estabelecimento 

do relacionamento em rede  
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[...] o espaço fica simultaneamente mais fluído, uma vez que ao 
tornar livres a população e as coisas para o movimento territorial, a 
relação em rede elimina as barreiras, abre para que as trocas sociais 
e econômicas se desloquem de um para outro canto [...] (Ibid., p.59). 

 

Nesse contexto, o desenvolvimento das redes desconstrói a perspectiva das 

fronteiras como barreiras, fortalecendo a porosidade destas e abrindo espaço para 

outro discurso no contexto da ressignificação das fronteiras. 

Esta porosidade das fronteiras pode chegar a ser considerada como um indício 

que as estas não são mais necessárias, estando em vias de desaparecer 

completamente, levantando o discurso do “mundo sem fronteiras”. Entretanto apesar 

das redefinições na abordagem da territorialidade, geograficamente é impossível 

afirmar tal fato já que as relações humanas continuam inseridas em territórios 

circundados por fronteiras (NEWMAN, 2003, p.133). Como afirma Raffestin (1992, 

p.158), as tentativas de eliminar as fronteiras representam uma ilusão, uma tentativa 

de derrubada de um mito, substituindo-o por outro. Neste caso podemos perceber as 

tentativas de substituir as fronteiras pelo mito do mundo totalmente integrado e livre 

de qualquer tipo de barreira, que consegue desenvolver suas dinâmicas sem a 

necessidade da territorialidade e seus limites. Nesse sentido este discurso é limitado a 

perspectiva puramente material destes conceitos, negando que tanto o território 

quanto as fronteiras também existem no que diz respeito às relações humanas, a 

poder e a identidades tanto estatais quanto étnicas.  

Reafirmando a relação entre as relações humana e fronteiras, o último discurso 

a ser abordado se refere ao papel social das fronteiras elaborado por Raffestin. A 

perspectiva abordada por ele é de que a fronteira não representa apenas uma linha 

traçada, uma barreira ou obstáculo direcionado apenas ao controle e delimitação. A 

fronteira representa um mecanismo encontrado em torno de cada ação, 

condicionando as relações e territorialidades humanas (RAFFESTIN, 1992, p.163). 

Nesse sentido, Raffestin não estabelece uma teoria material acerca das fronteiras, 

desenvolvendo uma análise que permite perceber os efeitos das fronteiras para os 

espaços e para as coletividades. As fronteiras ao mesmo tempo em que trazem 

diferenciação, contraposição trazem também o encontro e promoção da interação 

social. Conclui-se, a partir deste discurso, que a fronteira não é apenas algo estático, 
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que com as transformações e redefinições decorrentes do contexto internacional 

podem deixar de existir, de possuir uma função social ou de representar o encontro 

das interações humanas.   

 

Considerações Finais 

Representando um elemento inerente as relações de poder, ao Espaço, ao 

Território e aos Estados, a análise acerca das abordagens de fronteira, bem como a 

ressignificação nos discursos relativos a esta são fundamentais tanto para a Geografia 

Política quanto para as Relações Internacionais. 

Abordar a ressiginificação dos discursos das fronteiras passa pelo diálogo entre 

as duas áreas, abrindo possibilidades para entender como as alterações no contexto 

internacional podem transformar conceitos e abrir novas possibilidades de análise. Os 

novos discursos das fronteiras estão inseridos em um contexto de complexização, que 

colabora para torná-los mais completos e coerentes com a importância das relações 

humanas em suas diversas esferas, a intensificação dos avanços científicos-

tecnológicos presenciados desde o início da década de 90 e o desenvolvimento das 

relações em rede.  

Conclui-se que apesar das diversas transformações as fronteiras ainda são 

fundamentais em seu aspecto material, não deixando de existir e caminhando em 

direção a um controle pós-Westfaliano. Este controle esta representado pela gradativa 

porosidade das fronteiras e pela intensificação das relações sociais, políticas e 

econômicas em âmbito transfronteiriço. 
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NOS TRILHOS DO PODER: A REDE FERROVIÁRIA DO 
CONTESTADO E SUAS MUDANÇAS NO TERRITÓRIO 
In the power of rails: a rail network of Contestado and the changes in territory 

 

Angela Zatta161 
Diego da Luz Rocha162 

 

Eixo Temático: Geografia, Política, Poder e Território  

Resumo 
Cientes de que a compreensão do território em que se vive implica no entendimento do 
espaço com suas redes e poderes que exercem influência, buscou-se apresentar uma visão 
abrangente das mudanças infligidas pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande no 
Contestado, bem como suas consequências ainda identificáveis através dos ciclos de 
mudanças e permanências. Os pesquisadores valeram-se do método exploratório bibliográfico 
para encontrar as origens da implantação da ferrovia e seu método de implantação, bem como 
a atuação das empresas subsidiárias à Brazil Railway Company, apresentando-as como 
potenciais agressores que se valeram do poder capitalista para modificar territorial, espacial e 
temporalmente o espaço, exterminar uma população e conduzir as gerações seguintes ao 
silêncio. 
Palavras-chave: Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande; Capitalismo; Guerra do Contestado. 
  

Abstract 
Aware that the understanding of the territory in which we live requires the understanding of 
space with their networks and powers that influence, we sought to provide a comprehensive 
view of the changes imposed by the railway São Paulo-Rio Grande in Contestado as well as 
their consequences still identifiable through the cycles of change and permanence. The 
researchers drew on the bibliographic exploratory method to find the origins of the railroad 
deployment and its implementation method, as well as the performance of the subsidiary 
companies to the Brazil Railway Company, presenting them as potential aggressors that took 
advantage of capitalist power to modify territorial, spacial and temporal space, exterminate a 
population and lead future generations to silence. 
Key words: Railway São Paulo - Rio Grande; capitalism; Contestado War. 
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Introdução 

Compreender a rede ferroviária do Contestado não diferencia da compreensão 

do desenvolvimento do Brasil. A última nação latina a proclamar a República, sob a 

escusa (por vezes falsa) de dar voz ao seu povo e se lançar no sentido do 

desenvolvimento, destituiu o poder monárquico em 1889 depois de quase 322 anos de 

colonização em que Portugal (e Inglaterra, por consequência) manteve estreito 

controle sobre as atividades industriais brasileiras. Ao final do Segundo Império, 

despontaram as políticas protecionistas com a atribuição de taxas de importação de 

produtos163 e consequente estímulo à aplicação do capital oriundo da exportação de 

café na criação das indústrias nacionais. Entretanto, foi somente no século XIX que as 

bases para a industrialização foram criadas, impulsionadas em forte medida pela 

cafeicultura. 

 A história consagra a Primeira República nos marcos da dominação de grandes 

proprietários rurais, a partir da relação entre o coronelismo, expressão da máxima 

violência exercida sobre os trabalhadores rurais, com o domínio oligárquico, marcado 

por fortes divergências regionais. Com grandes necessidades de capital, transporte e 

mão de obra, a classe dominante brasileira se lançou em busca de construir uma nova 

sociedade, altamente industrializada, projetada a partir de idealismos sobre uma 

população ainda deficiente. 

A população do Contestado sentiu em seu próprio sangue os efeitos do poder 

capitalista internacional na formação de um país que sonhava ser modernista. Em um 

território sem ao menos limites definidos, projetou-se uma ferrovia de caráter 

estratégico para a nação, administrada por Percival Farquhar, empresário cujo lucro 

com o projeto se mostrou muito maior para ele do que para o Brasil, no sentido de 

reverter, para população local resultados positivos. Mas, de que forma esse 

pensamento capitalista e industrial impactou o modo de vida dos caboclos do 

Contestado? 

A partir de uma pesquisa exploratória, de cunho bibliográfico, levantou-se 

informações sobre o projeto e execução da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande 
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Tarifa Alves Branco (1844): estabeleceu uma tarifa de importação de 30% para mais de 2.000 
produtos, além de outras cotas para itens similares aos produzidos no país ou com fácil substituição. 
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em território Contestado, bem como uma breve explanação sobre os desdobramentos 

das empresas do Sindicato Farquhar para aproveitar todos os recursos possíveis da 

área que lhe cabia às margens da ferrovia. São mudanças de propriedade, mudanças 

espaciais e temporais que constituem o território onde vive a população do território 

Contestado.   

 

A rede ferroviária no Contestado 

Ao falar sobre as transformações que o espaço teve ao longo de anos, na 

maioria das vezes, na tentativa de atender aos interesses de grupos minoritários com 

forte poder do capital, faz-se necessário à discussão de espaço, para compreender os 

resultados de interesses capitalistas. No território do Contestado há um exemplo de 

imposição do capital com a rede ferroviária transformando uma organização espacial 

já existente.  Santos (1988) define o conceito de espaço como sendo:  

O espaço seria um conjunto de objetos e de ralações que se realizam 
sobre esses objetos; não entre estes especificadamente, mas para as 
quais eles servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar 
uma série de relações. O espaço é resultado da ação dos homens 
sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e 
artificiais (SANTOS, 1988, p. 71).  

 

Santos (1988) remete de maneira pontual a transformação do espaço sendo 

intermediada por objetos naturais e artificiais, ou seja, a ação do homem no sentido 

de consolidar seus anseios capitalistas sobre determinada porção do território, 

utilizando os dois objetos para exercer uma ação de exploração comercial no 

território, como é o caso da rede ferroviária no Contestado.  

Para entender as relações que ocorrem no espaço e no território é necessário 

abordar algumas considerações sobre esses conceitos. Raffestin (1993) irá contribuir 

no quesito que o espaço é antecessor ao território, que, segundo o autor:  

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. 
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 
em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreto ou 
abstrato (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o 
espaço (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  
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Sobre território, Raffestin (1993), diz que:  

O território nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 
trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela 
relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o 
território é a prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 
1993, p. 143-144).  

 

Fraga (2006) ainda afirma que não existe a possibilidade de analisar o tema por 

uma abordagem clássica de rede de interconexões física, política e de infraestrutura, já 

que no Contestado a rede se dá, acima de tudo, pela dinâmica social da construção 

histórica do espaço enquanto territorialidade. Ela é marcada por um sistema comercial 

de privilégios que ultrapassam a erva-mate coletada na região; ela é a base de um 

mundo vivido de relações que se mantém até o presente, quando o Contestado 

continua ligado a uma rede de múltiplos e complexos interesses e desinteresses. 

As relações entre a ferrovia e o Contestado remontam aos idos de 1888 quando 

a equipe do engenheiro João Teixeira Soares explorou o Vale do Rio do Peixe para 

escolher o melhor traçado da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do 

Sul. A ideia, segundo Espig (2008), não era original, já que nos tempos da Regência, o 

Pe. Antônio Feijó já manifestara o interesse de construir uma Estrada de Ferro com tais 

características. O envolvimento de Teixeira Soares, no entanto, não era casual. O 

engenheiro trabalhara em inúmeros projetos de expansão ferroviária do país e 

recentemente havia se consagrado com a Estrada de Ferro do Paraná, no trecho entre 

Paranaguá e Curitiba, derrotando outros engenheiros ao vencer as dificuldades do 

terreno da Serra do Mar. Ele ainda possuía excelentes relações com o Governo 

Imperial, tendo sido o engenheiro da Estrada de Ferro D. Pedro II, diretor da Estrada 

de Ferro Cantagalo e um dos construtores da ligação ferroviária do Corcovado. Dessa 

forma, ao dirigir a proposta da criação de uma estrada do porte da EFSPRG, Teixeira 

Soares emprestava ao projeto o peso de seu nome, “que supostamente lhe facilitaria a 

captação de recursos sobretudo junto aos países europeus” (ESPIG, 2008, p. 114). 

Percebe-se um esforço para rearranjar espacialmente a região do Contestado, 

ou seja, aquilo que Santos (1996) diz sobre o conjunto de objetos no espaço para 

concretizar as ações do homem no território, transformando, não somente o espaço, 

como também a paisagem. Segundo Santos (1988):  
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A esta paisagem tem, pois, um movimento que pode ser mais ou 
menos rápido. As formas não nascem apenas das possibilidades 
técnicas de uma época, mas dependem, também, das condições 
econômicas, políticas, culturais etc. A técnica tem um papel 
importante, mas não têm existência histórica fora das relações 
sociais. A paisagem deve ser pensada paralelamente às condições 
políticas, econômicas e também culturais. Desvendar essa dinâmica 
social é fundamental, as paisagens nos restituem todo um cabedal 
histórico de técnicas, cuja ela revela; mas ela não mostra todos os 
dados, que nem sempre são visíveis. (SANTOS, 1988, p. 24). 
  

A partir do momento que existe um projeto a ser executado pode-se pensar em 

uma configuração territorial nos moldes do capitalismo. Isso porque, anos após anos, 

as ações do homem alteram significativamente as relações homem/natureza no 

sentindo de suprir a ganância exploratória sem medir as consequências e nem perdas 

futuras. Sobre as mudanças ao longo da historia, Santos (2006), defende que:  

No começo da história do homem, a configuração territorial é 
simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que a 
história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas obras 
dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, 
cidades, etc; verdadeiras próteses. Cria-se uma configuração 
territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção histórica 
e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma 
natureza inteiramente humanizada (SANTOS, 2006, p. 39). 
  

O transporte ganhou destaque no Brasil a partir de 1855 quando o país ainda 

poderia ser caracterizado como de ocupação essencialmente litorânea. O anúncio da 

construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, na província do Rio de Janeiro, parece 

demonstrar uma apologia a um projeto de desenvolvimento pautado na instalação de 

infraestrutura ligada à logística, contribuindo para o avanço do poder político sobre o 

interior, bem como a expansão das fronteiras das atividades econômicas. A década é 

considerada como o marco inicial da modernização do Brasil e a construção das 

ferrovias é tida como uma “febre” desta fase. 

Os brasileiros logo foram tomados pele febre de esticar trilhos de 
trem sobre a terra, e os transmissores desta infecção foram os 
engenheiros e investidores ingleses. Um inglês chegou até mesmo a 
influenciar a legislação básica sobre estradas de ferro no Brasil [:] 
Thomas Cochrane. (...) Sua experiência e a pressão que exerceu, 
conduziu, pelo menos, à aceitação da ideia de que estradas de ferro 
não seriam construídas no Brasil sem ajuda governamental: ele 
insistiu que o governo garantisse juros de 5% sobre projetos de 
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estrada de ferro aprovados e, depois de muito debate, o governo 
finalmente aceitou a sugestão. Tornou-se lei em 1852. (GRAHAM, 
1972, p. 51 apud MEIRINHO, 2012, p. 38) 

 

É importante perceber que havia grande interesse estrangeiro nesses 

investimentos, especialmente dos ingleses. A construção da Estrada de Ferro Dom 

Pedro II, por exemplo, foi destinada ao construtor inglês Edward Price. Outros 

investimentos do período tiveram destino semelhante. “Dessa forma, se construía um 

‘projeto de modernização’ ou de ‘desenvolvimento’ que se vinculava à conjuntura 

internacional” (MEIRINHO, 2012, p. 38). Enquanto o interesse britânico se concentrou 

na construção de estruturas de transporte – e não necessariamente na sua função – 

utilizando, basicamente, as ferrovias, o capitalista Percival Farquhar tratou de viabilizar 

acessos próprios para o escoamento de suas atividades extrativistas e exploradoras (e 

porque não assassinas) investindo em portos e estradas de ferro alternativas. Dessa 

forma, coube a ele a concepção de “um gigantesco plano de exploração colonial no 

Brasil, servindo-se de capitais mistos como objetivo de atuar no setor da borracha, das 

madeiras, da pecuária e da mineração” (PEREIRA, 1975, p. 22 apud MEIRINHO, 2012, p. 

39).  

Nesse sentindo, o espaço começa ter atribuições diversas, como as de cunho 

econômico. Santos (2012) vai tratar o espaço como mercadoria:  

O espaço, portanto, tornou-se, a mercadoria universal por 
excelência. Como todas as frações do território são marcadas 
doravante, por uma potencialidade cuja definição não se pode 
encontrar senão a posteriori, o espaço se converte numa gama de 
especulação de ordem econômica, ideológica política, isoladamente 
ou em conjunto (SANTOS, 2012, p. 30). 
  

Sob um olhar mais específico lançado para a região do Contestado, percebem-

se alguns motivos que levaram o governo imperial a construir uma estrada de ferro 

que cortasse o interior catarinense e paranaense (Estrada de Ferro São Paulo-Rio 

Grande do Sul - EFSPRG). Destaca-se a necessidade de preenchê-lo, para garantir a 

integração entre o Brasil do Sul e o Brasil do Centro-Leste, e a fixação dos imigrantes 

nas terras devolutas dos campos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e nos 

sertões dos campos do Paraná e de São Paulo. 
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A presença de investimentos norte-americanos e britânicos ampliou 
a implantação de estruturas de transporte e circulação de 
mercadorias. As iniciativas se apresentavam na forma de um projeto 
de desenvolvimento que prometia viabilizar o exercício de atividades 
mais dinâmicas no interior do país. Ficariam para trás os tempos do 
limitado comércio dos tropeiros, lentos e vulneráveis. Além disso, a 
política avançava: no começo do século XX, o Brasil já tinha abolido o 
trabalho escravo e era uma República. No entanto, olhando com mais 
atenção é possível observar que o projeto de modernização se 
revelou uma promessa não cumprida, na qual a população deu a sua 
parte, mas não encontrou nenhum retorno. (MEIRINHO, 2012, p. 40) 

 

Segundo o projeto, a ferrovia atravessaria a região entre os rios Iguaçu e 

Uruguai – a estrada teria seu início em Itararé (SP), passaria por Ponta Grossa (PR), 

atingindo União da Vitória (PR); ao Sul, partiria de Santa Maria (RS), passaria por Passo 

Fundo (RS) antes de alcançar o Rio Uruguai. De acordo com Espig (2008, p. 115), os 

principais argumentos apresentados por Teixeira Soares e sua equipe a favor da 

construção da EFSPRG foram o clima (hidrografia e condições geográficas da região); a 

potencialidade desta como um polo de atração de imigrantes; capacidade de gerar 

lucros através do transporte de passageiros e mercadorias; e a necessidade estratégica 

de uma ferrovia que ligasse o centro do país ao sul. Os estudos do engenheiro e sua 

equipe foram publicados em forma de Relatório em 1889. 

Para finalidade de exposição do Relatório e também por finalidades 
técnicas, neste primeiro momento a EFSPRG foi dividida em três 
etapas, ou seções. (...) Para cada uma das seções o Relatório Teixeira 
Soares menciona as condições gerais da região, o provável traçado a 
ser seguido e os custos previstos. Com relação à terceira seção164, 
considera que o traçado deveria acompanhar o Rio do Peixe desde 
suas cabeceiras. Embora esta não seja a linha mais curta, argumenta 
a comissão, seria a mais útil, pois dessa maneira serviria a Porto da 
União, local de grande importância para a agricultura e onde se 
encontram linhas estratégicas para o Ministério da Guerra (ESPIG, 
2008, p. 116). 

 

Com base nos mapas imprecisos e em informações obtidas com tropeiros, 

fazendeiros e lavradores era necessário que a equipe determinasse o melhor trecho 

para a construção entre União da Vitória e o Rio Uruguai, cortando uma região de 

mata densa e praticamente despovoada.  Para Nilson Thomé (1992) a notícia da 
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 Seção que partiria do Iguaçu, indo até o Rio Uruguai. 
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implantação da ferrovia, vinculando as terras marginais que lhe seriam cedidas, 

provocou alvoroço entre todos os que possuíam propriedades, pois o fato indicava a 

futura valorização dos imóveis. 

Os “coronéis” acorreram ao governo, solicitando a doação de mais 
áreas devolutas, planejando vendê-las mais tarde a altos preços, o 
que compensaria, em parte, a provável perda de alguns quilômetros 
quadrados que teriam de ceder à projetada ferrovia. Proclamada a 
República, com as terras devolutas passando da União aos Estados, 
os governos catarinense e paranaense não relutaram em expedir 
indiscriminadamente títulos de posse aos influentes fazendeiros da 
região, cada qual objetivando firmar domínio administrativo sobre o 
Contestado. Quando a ferrovia foi construída, as enormes extensões 
já não eram mais devolutas e a Companhia teve de reclamá-las aos 
Estados, surgindo daí inúmeras questões com os proprietários e com 
os governos estaduais. (THOMÉ, 1992, p. 49) 

 

A região, porém, não tinha limites bem definidos. Paraná e Santa Catarina 

disputavam o domínio sobre o lugar onde fatalmente seriam passados os trilhos e 

parte desse território ainda era reclamado pela Argentina. Bittencourt (2012, p. 103) 

aponta que as autoridades brasileiras tinham o objetivo de diminuir as distâncias entre 

as regiões do território nacional através de implantação do telégrafo e ferrovias desde 

o período do império. Essas tentativas buscavam consolidar as conquistas e a defesa 

das fronteiras politicamente determinadas pelos sucessivos tratados entre Portugal e 

Espanha. Na região, porém, jaziam insolúveis as demandas de limites entre o Brasil e a 

Argentina e entre as províncias do Paraná e Santa Catarina “As disputas 

transcenderam o império e continuaram pelos primeiros anos da república recém-

implantada” (BITTENCOURT, 2012, p. 103). 

 Tomazi (2010) explica que contendas em torno da região contestada já 

afloraram entre políticos e parlamentares em 1853, ano em que a comarca de Curitiba 

foi elevada à categoria de província com o nome de Paraná e, portanto, desanexada da 

província de São Paulo. O conflito se agravou quando o Paraná quis firmar posse na 

região de Lages, Campos Novos e Curitibanos, que Santa Catarina entendia como dele. 

O Estado, que tinha Desterro como sua capital, reivindicava para si toda região situada 

ao Sul do Rio Iguaçu, até a divisa com a Argentina. Cada Estado reclamava para si uma 

quantia aproximada de 20 ou 28 mil km² além dos seus limites territoriais atuais. 
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Com a Proclamação da República, a disputa se agravou ainda mais ao 
transformar as províncias em estados, mantendo seus limites 
indefinidos. A posse reconhecida do Brasil sobre a Argentina em 
relação à região de Palmas, acirrou a luta no sentido de que cada 
Estado quisesse para si o seu domínio. Santa Catarina tem sentença 
favorável em 1904. O Paraná entrou com recurso em 1909 e o ganho 
de causa foi dado a Santa Catarina e, novo recurso do Paraná foi 
rejeitado em 1910. Só em outubro de 1916 é que se chegava ao fim 
da disputa quanto à questão dos limites, quando os governadores de 
ambos os Estados assinaram um acordo que dividiu ao meio a região 
contestada, ficando estabelecidos os limites tal como estão hoje 
(TOMAZI, 2010, p. 24) 

 

Por essa razão, Teixeira Soares não determinou o traçado completo da ferrovia 

ao receber a concessão em 1889, tendo apenas fixada a diretriz União da Vitória – Rio 

Uruguai. Em seu Relatório, porém, o engenheiro alertou sobre a carência de mão de 

obra existente na região. 

Depois de inúmeros decretos do Governo Provisório, as obras iniciaram. Entre 

os anos de 1904 e 1905, a linha original com 599 quilômetros foi aberta ao tráfego. 

Nessa mesma época, o então ministro da Viação e Obras Públicas, o catarinense Lauro 

Müller, promoveu a vinda ao Brasil do empreendedor norte-americano Percival 

Farquhar, fundando a Brazil Railway Company, empresa que tomou posse do controle 

acionário da Companhia Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande. Para Scapin (1996), 

depois de assumir as obras, Farquhar acelerou as forças de trabalho, mas percebeu 

que não conseguiria cumprir a obra no prazo, solicitando um prazo maior. O governo 

concedeu-lhe mais três anos para a conclusão dos trabalhos por considerar a ferrovia 

uma obra estratégica. Embora as frentes de construção não tenham sentido mudanças 

até o início do segundo semestre de 1908, a situação mudou a partir da contratação 

do engenheiro Achilles Stengel, nomeado pela Brasil Railway, superintendente dos 

trabalhos e que, ao assumir o comando da obra, montou acampamento na localidade 

de Calmon, em plena zona contestada, onde instalou seu escritório central. Sob seu 

comando, os trabalhadores foram divididos em turmas entregues aos taifeiros que 

recebiam por empreitada, responsabilizando-se pelo salário dos comandados. 

Também foi sob sua supervisão que entrou em cena o Corpo de Segurança da Brazil 

Railway Company para manter a ordem na Estrada de Ferro e região. 
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Stenghel chega à região em 1908 e implanta um sistema repressivo 
que, embora baseado em nomenclaturas mais sofisticadas, não 
difere do modelo coronelístico já conhecido e praticado. Os coronéis 
viram-se desprestigiados de forma muito rápida e perderam parte de 
sua influência. Mais do que isso, passaram a receber ordens deste 
“novo coronel”, cujo prestígio advinha não da política tradicional, 
mas de uma empresa economicamente triunfante. Stenghel tornara-
se um coronel, embora não se visse desta maneira. Quando ocorreu 
o famoso assalto [ao trem pagador], e Stenghel passou a acusar 
alguns dos antigos coronéis, romperam-se laços de solidariedade. A 
relação será, portanto, potencialmente conflituosa (ESPIG, 2008, 
p.249) 

 

É inegável, porém, reconhecer que Stenghel foi o responsável pela construção 

do trecho mais difícil da EFSPRG. Enquanto outros engenheiros duravam pouco tempo 

na Brazil Railway Company, ele soube se manter no cargo sendo mais que um 

engenheiro, mas um administrador. Seus feitos provaram possível o que parecia 

impossível. A ferrovia prevista era irregular e com inúmeros problemas de traçado, em 

parte superados pela revisão de Stenghel. Os prazos estavam atrasados, mas ele 

conseguiu cumpri-los. A mão de obra era insuficiente e o engenheiro soube captá-la 

em grande quantidade (ESPIG, 2008, p. 241). “Prometendo salários compensadores, a 

Companhia passou a contratar trabalhadores em massa, tendo atraído em pouco 

tempo um número superior a 4 mil homens. A construção da ferrovia se transformou 

num grande canteiro de obras” (SCAPIN, 1996, p. 32). Em 3 de abril de 1909, o então 

Presidente da República Affonso Augusto Moreira Penna abriu para o tráfego o trecho 

entre União da Vitória e Taquaral Liso, somando 103 quilômetros e inaugurando as 

estações de Presidente Penna e Calmon. Em agosto do mesmo ano, mais de 5.500 

homens se revezavam na execução de diversos trabalhos ao longo do trecho em 

construção. A Brazil Railway tinha pressa tendo em vista que o contrato com o 

Governo venceria em dezembro do ano seguinte. Intensificavam-se os serviços e a 

contratação de trabalhadores. 

Para o fornecimento aos trabalhadores e, também, para não perder 
tempo com absolutamente nada, o superintendente ordenou que 
fossem construídos 12 grandes armazéns em pontos estratégicos ao 
longo da ferrovia, erguidos junto às estações inauguradas, em 
construção ou a construir, os mesmos foram levantados nas 
seguintes localidades: Nova Galícia, São João dos Pobres, Calmon, 
Presidente Penna, Rio Caçador, Rio das Antas, Rio das Pedras 
(Videira), Rio Bonito, Barra do São Bento, Herval e Rio do Peixe. Os 
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armazéns eram arrendados a particulares, mas abastecidos e 
rigorosamente controlados pela Companhia (SCAPIN, 1996, p. 33). 

 

No final de 1909, os esforços se concentraram no trecho onde se construiriam 

depois as estações de Rio das Pedras (Videira) e Pinheiro Preto, onde foi construído o 

único túnel da linha. Somente em 1º de maio de 1910, o trecho até Pinheiro Preto foi 

aberto e entregue ao tráfego. Na ocasião, foram entregues as estações de Rio Caçador, 

Rio das Antas, Rio das Pedras e Pinheiro Preto. 

A construção da EFSPRG no trecho entre União da Vitória e Marcelino Ramos 

(RS) se estendeu por dois anos, percorrendo o Vale do Rio do Peixe, no Meio-Oeste 

catarinense. Mas o preço foi alto. De acordo com Queiroz (1966), a estrada obteve 

uma concessão de terras equivalentes a uma superfície de quinze quilômetros para 

cada lado do eixo, ou igual ao produto da extensão quilométrica da estrada 

multiplicada por 18. A área total deveria ser escolhida e demarcada sem considerar 

sesmarias ou posses, dentro de uma zona de quinze quilômetros para cada lado. Fraga 

(2010) mostra que para colonizar as terras recebidas como pagamento pela 

construção, a Brazil Railway tratou de colocar para fora de seus domínios todas as 

pessoas que ocupavam terras sem possuir títulos de propriedade a partir de 1911. A 

iniciativa, bem como a concessão feita à companhia, contrariava a Lei de Terras de 

1850, mas o governo paranaense (cujo vice-presidente do Estado, Affonso Camargo, 

era advogado da Brazil Railway) reconheceu os direitos da empresa. “Aos posseiros 

que ousava se opor às medidas de despejo, a Brasil Railway enviava elementos de seu 

corpo de segurança, que contava com 200 homens armados” (FRAGA, 2010, p. 123). 

No mesmo ano, com o intuito de explorar as terras obtidas às margens da 

ferrovia, a Brazil Railway criou uma nova companhia subordinada: a Southern Brazil 

Lumber and Colonization Company. Ela e a Brazil Development & Colonization 

Company protagonizaram as grandes transformações após a inauguração da ferrovia 

na região do Contestado (VALENTINI, 2009, p. 115).  Com o grande interesse do 

Governo brasileiro na ocupação efetiva do território e a identificação do desejo dos 

imigrantes europeus localizados no Centro-Oeste de se tornarem proprietários de 

terras, o que naquela região era praticamente impossível em decorrência do sistema 

de colonato, seus descendentes passarão a se fixar em território contestadense. “A 
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Companhia do Grupo Farquhar iniciou a colonização com imigrantes poloneses, 

ucranianos e, mais tarde, em todo Vale do Rio do Peixe, chegaram italianos, alemães e 

outros grupos étnicos” (VALENTINI, 2009, p. 116). 

Assim que foi criada, a Lumber comprou 180 mil hectares ao Sul dos rios Negro 

e Iguaçu, próximos de Canoinhas, e estabeleceu uma série de contratos com 

fazendeiros para que lhe cedessem os pinheiros e madeiras de lei de suas terras 

(FRAGA, 2010). Em Três Barras (SC) foi montada uma grande serraria à margem da 

Estrada de Ferro, em torno da qual se formou uma pequena cidade em que todos os 

anos comemorava-se o 4 de julho, sendo possível ver tremular a bandeira do Estados 

Unidos por toda parte. Outra serraria menor seria instalada em Calmon (SC). 

“Extasiado diante de tanta madeira, Farquhar se esqueceu de colonizar as terras 

recebidas dentro da faixa que acompanha a Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande, e 

decidiu expulsar todos os posseiros que, há dezenas de anos, viviam na região” 

(FRAGA, 2010, p. 126-127). 

Para desalojar o posseiro e o pequeno proprietário, a Lumber lançou mão de 

seu Corpo de Segurança, uma força paramilitar mais ágil que a Justiça brasileira. O 

grupo fortemente armado, vasculhou os pinheirais para expulsar e matar. Isso foi 

apenas o começo do derramamento de sangue de ambas as partes que aconteceria 

nos anos seguintes. “A posse da terra perdida e o pinheiro roubado desesperavam 

milhares de caboclos que não tinham para onde se dirigir, pessoas sem um lugar para 

morar e algo para se sustentar. Foram as primeiras faíscas de um incêndio que duraria 

quatro anos” (FRAGA, 2010, p. 127). 

 

Considerações finais 

A inserção do capital internacional no território do Contestado, através do 

empresário Percival Farquhar, ocasionou transformações territoriais profundas, 

principalmente quando refere-se nas relações locais. Com forte apoio de autoridades 

políticas, no período da República, concessões foram feitas para viabilizar a construção 

da Estrada de Ferro sem antes pensar na população que utilizava a terra para sua 

sobrevivência. A partir do momento que o direito à terra é retirado dos caboclos, a 
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luta para salvaguardar as relações com o local e a identidade, torna-se presente no 

cotidiano dos caboclos.  

A abordagem que envolve rede, território e organização, possibilita o 

entendimento da organização espacial e distribuição de bens, principalmente no 

período entre os anos marcados pelo conflito armado e na atualidade das relações 

socioeconômicas e política sobre a linha da divisa interestadual. Essas relações 

espaciais e territoriais no processo de diferenciação funcional são a chave para a 

verificação da rede.  

Depois de quatro anos da guerra civil camponesa mais sangrenta da América e 

depois de passados 100 anos do início do conflito, aproximamo-nos do tempo de 

comemorar o centenário da resolução do conflito em 2016. Há o que comemorar? 

Comemoraremos o fim de uma guerra contra um povo que ainda luta por direitos 

fundamentais como a terra, a moradia, a saúde, a educação, o transporte e o fim de 

um isolamento secular? 

As mudanças territoriais e temporais infligidas pela Estrada de Ferro e pela 

atuação da Companhia Lumber no Contestado foram muitas. Elas tiraram do caboclo a 

vida, a dignidade, o direito à terra e ao trabalho. De sobremaneira, retiraram do 

verdadeiro habitante do Estado de Santa Catarina o direito de ser brasileiro – algo que 

hoje ainda é possível de verificar através da falta de reconhecimento da Guerra do 

Contestado em diversas esferas. Nega-se na academia, reduzindo-o a um movimento 

messiânico comparável à Canudos. Nega-se politicamente, já que o Estado não pode 

admitir e reconhecer que matou seus filhos. Para não fazê-lo, o Contestado continua à 

margem, como uma região tão pouco interessante (embora estratégica) ao Estado e 

ao País como foi nos primeiros anos da República. A Estrada de Ferro deixou de trazer 

resultados positivos para o território do Contestado, pois verifica muitos municípios, 

por onde passa os trilhos em condições socioeconômicas precárias, ou seja, a linha 

férrea não foi fator de desenvolvimento para quase toda população por onde passava 

os trilhos, mas de derramamento de sangue e apropriação pela força das terras no 

Contestado.  
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Nesse sentido, pode-se denominar que a transformação territorial da região do 

Contestado através da construção da Estrada de Ferro, foi imposta pela força do 

capital para atender interesses pontuais de capitalistas e políticos sobre o território.  

Mudanças, veem-se muitas. Permanências, muitas mais. 
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ESPAÇO, TERRITÓRIO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS: 
UMA ABORDAGEM CONCEITUAL INTEGRADORA 

Space, territory and business management: a conceptual inclusive approach 
 

Angela Zatta165 
 

Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
A presente pesquisa busca preencher uma lacuna conceitual existente na ciência 
administrativa, especialmente nos estudos organizacionais, no que tange as noções de espaço 
e território. Valendo-se de uma revisão bibliográfica e da discussão de conceitos descrito por 
Vergara (2012), buscou-se descobrir se as abordagens geográficas para termos como espaço e 
território podem contribuir com a renovação no modo de administrar empresas e tomar 
decisões dentro da área de estudos organizacionais. Concluir-se-á que trazer a geografia como 
suporte à compreensão de que nesse mundo de redes e com elevada fluidez, a partir do 
entendimento de que as características organizacionais tradicionais (estruturas, processos, 
tecnologias, modelos de gestão, tomada de decisão e poder) são formadas em seus 
respectivos espaços passivos de territorialização, tornar-se-á possível humanizar a 
administração ao elevar o trabalhador antes alienado à categoria de ator sintagmático, um 
produto e produtor de sua própria ação.  
Palavras-chave: Espaço, Território, Administração de empresas 
  

Abstract 
This research seeks to fill a conceptual gap in management science, especially in organizational 
studies, regarding the concepts of space and territory. Drawing on a literature review and 
discussion of concepts described by Vergara (2012), we sought to find out if the geographical 
approaches to terms like space and territory can contribute to the renewal in the way of 
managing companies and make decisions within the area of organizational studies. It will 
conclude that bring geography as support to the realization that this world of networks and 
high fluidity, based on the understanding that the traditional organizational characteristics 
(structures, processes, technologies, management models, decision-making and power ) are 
formed in the respective liabilities of territorial spaces, will become possible to humanize the 
administration to raise the worker before sold to category syntagmatic actor, a product and 
producer of his own action. 
Key words: Space, Territory, Business Management 

 

 

 

                                                           
165

Bacharelanda em Administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC campus 
Videira. ange_zatta@hotmail.com 

 



 

 
754 

Introdução 

As relações entre indivíduos e organizações não apresentam um problema 

novo. Tão antigas quanto sua própria existência, as tensões daí oriundas provém do 

fato de que as sociedades humanas surgem a partir da união de pessoas em busca de 

objetivos comuns, colocando imediatamente a necessidade de organizar as atividades 

desenvolvidas para que estes objetivos sejam atingidos. Quer sua ação se dê de forma 

individual ou em grupo, o que singulariza o ser humano é a produção das condições de 

sua existência material e intelectual. Isso significa que ser produtor é ser o que produz 

e ainda como produz, numa produção dada de forma objetiva, independente da 

vontade individual. “Eis porque Marx diz que os homens fazem sua própria história, 

mas não a fazem em condições escolhidas por eles. São historicamente determinados 

pelas condições em que produzem sua vida” (CHAUI, 2012, p. 479, grifo da autora). A 

partir dos objetivos assumidos pelo grupo em suas condições, Dias (2009) defende o 

desenvolvimento de um processo de organização do trabalho, ligado à distribuição de 

funções e ao sequenciamento de tarefas, gerando aumentos no rendimento geral. A 

necessidade de administrar, segundo o autor, surge ao mesmo tempo.  

Para Mendonça (2011), de base para a sobrevivência, obtidos como bens 

naturais, os elementos da natureza se transformaram em recursos naturais para se 

adequar à complexidade dos modos de produção construídos pelas sociedades ao 

longo do tempo. Essa apropriação, bem como sua posse e, especialmente, sua 

transformação, é vista como base da riqueza social, a qual foi por longos períodos 

determinada pela extensão de terras e disponibilidade dos recursos naturais. A 

situação muda de figura com “a revolução cientifico-técnica e tecnológica advento 

basilar da modernidade ocidental”, que “relativizou consideravelmente a perspectiva 

locacional na constituição do poder nas nações” (MENDONÇA, 2011, p. 66). 

Santos (2004) pontua que a configuração territorial no começo da história do 

homem era simplesmente o conjunto dos complexos naturais. Mas à medida que a 

história se constrói, esta configuração muda de figura, passando a ser dada por obras 

humanas como estradas, plantações, casas, depósitos, portos, fábricas, cidades, etc. 

“Cria-se uma configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma produção 

histórica e tende a uma negação da natureza natural, substituindo-a por uma natureza 
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inteiramente humanizada” (SANTOS, 2004, p. 62). Uma natureza que se humaniza 

ainda mais e se torna cada vez mais técnica com os desdobramentos das Revoluções 

Industriais e avanços da tecnologia e da informação. Santos (2004) ainda diria que os 

objetos naturais vão sendo substituídos por objetos fabricados, técnicos, mecanizados 

e ainda cibernéticos, o que faz com que a natureza artificial tenda a funcionar de modo 

similar a uma máquina. É através da presença desses objetos técnicos, tais como 

hidroelétricas, fábricas, fazendas, portos, estradas, estradas de ferro, que o espaço é 

marcado e adquire um conteúdo extremamente técnico. 

Dessa forma, faz-se necessário dispor de um espaço preparado para que as 

transformações ocorram. O mais didático exemplo pode ser visto em Hobsbawm 

(1994), ao defender que a Revolução Industrial inglesa aconteceu sem muitos 

refinamentos intelectuais, tomando como base algumas invenções técnicas bastante 

modestas. Para ele, foram as condições e não as invenções que levaram a Inglaterra a 

despontar já que o caro equipamento geral necessário para que a industrialização 

progredisse suavemente já estava sendo criado, pois a agricultura dirigia-se 

predominantemente para o mercado, enquanto as manufaturas disseminaram-se pelo 

território. O setor primário estava preparado para cumprir suas três funções 

fundamentais para a industrialização: aumentar a produção e a produtividade para 

alimentar uma população “urbana” e em rápido crescimento; fornecer um grande 

excedente de recrutas em potencial para as cidades e indústrias; e fornecer 

mecanismos para o acúmulo de capital utilizado nos setores mais modernos da 

economia. Ademais, mais de um século já se passara desde que o primeiro rei tinha 

sido formalmente julgado e executado pelo povo e que o lucro privado e o 

desenvolvimento econômico passaram a ser aceitos como supremos objetivos da 

política do governo. 

Compreendendo o território, de acordo com Saquet (2011, p. 47) como o 

produto e a condição da vida em sociedade e em natureza, historicamente formado 

caracterizado e em constante transformação, tem-se que a territorialidade 

“condiciona e é ela mesma resultado da apropriação e construção do território; 

significa relações sociais de apropriação e dominação, muito além de certo recorte 

espacial de abordagens areais e da atuação do Estado”. Desta forma, pode-se dizer 
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que, a exemplo dos ingleses, os territórios (industriais) são modificados de acordo com 

a territorialidade existente em cada espaço identificável para análise dos 

pesquisadores. Logo, o administrador pode valer-se destes conceitos para 

compreender as características organizacionais tradicionais, como estruturas, 

processos, tecnologias, modelos de gestão, tomada de decisão e poder, como objetos 

em mutação para além da análise sociológica. As análises poderão, portanto, pautar-se 

no conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações que interagem, 

dando ao espaço sua dinâmica e transformação. 

E se o espaço é anterior ao território, e este é resultado de uma ação conduzida 

por um ator sintagmático, que territorializa o espaço de maneira sempre incerta e 

conflitante, a sua produção pode ser vista “como a prisão que os homens constroem 

para si” (RAFFESTIN, 1993, p.144). Presos em suas próprias técnicas, os seres humanos 

tidos como forças produtivas gritam por olhares desalienantes, clamam por 

protagonismos dentro e fora das organizações. A partir da presente pesquisa, cuja 

metodologia toma como base as definições de Vergara (2012), caracterizando-se como 

bibliográfica exploratória, acredita-se que tal seja possível na medida em que a alta 

administração passe a se valer das contribuições da geografia. Para tanto, o trabalho 

apresentará os respectivos conceitos e implicações da área, bem como sua posterior 

inserção na administração de empresas. 

 

Os territórios e as organizações 

Em 1914, a fábrica da Ford em Highland Park contava com 13.000 empregados. 

Um ano mais tarde, passaria aos 19.000, para atingir os 33.000 em 1916. Em 1924, a 

mesma fábrica empregava 42.000 pessoas, menos que a unidade da Ford em River 

Rouge que no mesmo ano tinha 70.000 empregados e ocupava o pódio de maior do 

mundo. Para Maximiano (2004, p. 151), essa escala de operações exigiu o 

desenvolvimento de métodos totalmente novos de administração de pessoas, sendo 

seus maiores expoentes os nomes de Henry Ford, criador da linha de montagem 

móvel; Frederick W. Taylor, que transformou a administração da eficiência do trabalho 

em um corpo de conhecimentos com vida própria; e Alfred Sloan, um dos primeiros 

presidentes da General Motors, responsável pela criação da estrutura organizacional 
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que completou o modelo da grande corporação que dominou o cenário social a partir 

do século XX. Tal foram os seus legados, que a organização de qualquer grande 

empresa industrial moderna é uma combinação dos princípios da eficiência de Taylor, 

técnicas produtivas de Ford e estrutura de Sloan. 

Apesar disso, suas diretrizes não saíram incólumes e foram alvos de criticas 

profundas por sua abordagem desumana. De acordo com Chiavenato (1997, p. 117), 

Elton Mayo (1933) e Fritz J. Roethlisberger (1939) fizeram extensas análises referentes 

ao impacto causado pela organização industrial e seu sistema de autoridade unilateral 

sobre o indivíduo. Aos poucos, portanto, e a partir da década de 1930, a abordagem 

clássica passa a dar vez à abordagem humanística, centrada no homem e seu grupo 

social. A ênfase à tecnologia, passou a dar lugar às relações humanas. “Percebeu-se a 

existência do conflito industrial, ou seja, a existência de interesses antagônicos entre o 

trabalhador e a organização e a necessidade de buscar uma harmonia industrial 

baseada em uma mentalidade voltada para as relações humanas” (CHIAVENATO, 1997, 

p. 117). 

Em busca de atingir seus objetivos individuais, as pessoas se agrupam para 

formar organizações e atingir objetivos em comum. E conforme as organizações são 

bem-sucedidas, sobrevivem e crescem. Nesse movimento, é vigente a necessidade de 

executar mais atividades e recrutar um maior número de pessoas, as quais ingressam 

nesse conjunto perseguindo objetivos individuais diferentes daquelas primeiras, que 

formaram a organização. Para o autor, isso faz com que os objetivos organizacionais 

apresentem gradativo afastamento dos objetivos individuais dos novos participantes. 

Enquanto as pessoas buscam por satisfações pessoais como melhores salários, 

estabilidade, lazer, conforto e oportunidades de carreira, as organizações apresentam 

necessidades de capital, oportunidades de mercado, equipamentos e lucratividade. 

Argyris (1968) procura mostrar esse conflito evidenciando que a organização tende a 

criar nos indivíduos um profundo sentimento íntimo de frustração, conflito, malogro e 

uma curta perspectiva temporal de permanência, à medida que sua gestão é rígida e 

formalizada. Para ele, isso é fruto das exigências que as empresas impõem aos 

indivíduos, bitolando seu desempenho e confinando-os em tarefas destituídas de 

oportunidades para a manifestação da responsabilidade, autoconfiança e 
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independência. Assim, têm-se trabalhadores apáticos, desinteressados e frustrados. 

Silenciados em suas vozes e ações em seus territórios. 

Aqui, cabe parafrasear Fraga (2011, p. 71) ao questionar: “que território é esse 

que silenciou no tempo? Se silenciou, não é território, e sim espaço; afinal, espaço é 

qualquer porção de terra com seus elementos geográficos”. É essencial, conforme 

Raffestin (1993, p.143), compreender que o espaço é anterior ao território. Ele se 

forma a partir do espaço como resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático166 em qualquer nível. 

O espaço é portanto anterior, preexistente a qualquer ação. O 
espaço é, de certa forma, “dado” como se fosse uma matéria-prima. 
Preexiste a qualquer ação. “Local” de possibilidades, é a realidade 
material preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática 
dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator 
manifeste a intenção de dele se apoderar. Evidentemente, o 
território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção a 
partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que 
envolve, se inscreve num campo de poder. Produzir uma 
representação do espaço já é uma apropriação, uma empresa, um 
controla portanto, mesmo se isso permanece nos limites de um 
conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma 
representação revela a imagem desejada de um território, de um 
local de relações (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

 

Ocupando pontos no espaço, indivíduos ou grupos se distribuem seguindo 

modelos que são, em parte, respostas possíveis aos fatores distância e acessibilidade, 

como complemento, sendo que a primeira se refere à interação entre os diferentes 

locais, podendo ser apreendida em termos espaciais, temporais, psicológicos ou 

econômicos. Provém, portanto, de uma interação política, econômica, social e cultural 

que resulta dos jogos de oferta e procura. Para Raffestin (1993), isso conduz a sistemas 

de malhas, de nós e redes que se imprimem no espaço e constituem, de algum modo, 

o território. Não se trata somente de uma diferenciação funcional, mas uma 

diferenciação comandada pelo princípio hierárquico, que contribui para por ordem ao 

território de acordo com a importância dada pelos indivíduos ou grupos às suas 

diversas ações. É através desses sistemas de tessituras, de nós e redes organizadas 

hierarquicamente que se faz possível assegurar o controle sobre o que pode ser 
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distribuído alocado e possuído; se permite manter uma ou quantas ordens forem 

necessárias; e permitem realizar a integração e coesão entre os vários territórios que 

interagem. 

Com a tessitura-nós-redes sempre presente e exteriorizada por um grupo, é 

possível construir uma matriz que justifique esse conjunto estrutural que toma uma 

infinidade de imagens, tidas como a forma assumida pela estrutura manipulada por 

um sistema de objetivos intencionais e de ações. As imagens territoriais, segundo 

Raffestin (1993), revelam as relações de produção e consequentemente as relações de 

poder. 

Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações 
pequenas ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que 
“produzem” o território. De fato, o Estado está sempre organizando 
o território nacional por intermédio de novos recortes, de novas 
implantações e de novas ligações. O mesmo se passa com as 
empresas e outras organizações, para as quais o sistema precedente 
constitui um conjunto de fatores favoráveis e limitantes. O mesmo 
acontece com um indivíduo que constrói uma casa ou, mais 
modestamente ainda, para aquele que arruma um apartamento. Em 
graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, 
somos todos atores sintagmáticos que produzem “territórios” 
(RAFFESTIN, 1993, p. 152). 

 

Mas, como atores, há uma busca para criar e manter relações, assegurar 

funções, influenciar, controlar, distanciar ou aproximar de outras pessoas, atividades 

ou objetivos, criando-se redes – um sistema de linhas que desenham tramas. 

Abstratas, concretas, visíveis ou invisíveis, todas as redes são uma imagem do poder 

ou, exatamente, do poder do ou dos atores dominantes e cuja influência se dá 

diretamente sobre as organizações e os grupos. “O sistema é tanto um meio como um 

fim. Como meio, denota um território, uma organização territorial, mas como fim 

conota uma ideologia da organização” (RAFFESTIN, 1993, p. 158). Visto como um 

objetivo, o sistema territorial pode ser decifrado a partir das combinações estratégicas 

feitas pelos atores, ao passo que como meio, será decifrado através dos ganhos e 

custos que acarreta aos atores. Para Raffestin (1993), portanto, o sistema territorial é 

um produto e um meio de produção. 

A dimensão múltipla da vivência territorial sentida pelos membros de um grupo 

garante um valor particular à territorialidade. Esta, definida como “um conjunto de 
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relações que se originam num sistema tridimensional sociedade–espaço–tempo em 

vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 160). Ela se inscreve no quadro da produção, troca e consumo 

das coisas e é segregada por cada sistema territorial, se manifestando em todas as 

escalas espaciais e sociais. Dematteis (2001) apud Saquet (2011) permite observar que 

territorio e territorialidade são o produto do entrelaçamento entre os sujeitos de cada 

lugar – deles com o ambiente e também deles com os indivíduos dos outros lugares, 

efetivando relações sociais e tramas transescalares entre diferentes níveis territoriais.  

Cabe, porém, um adendo. Santos (2012, p. 55) discorre sobre o espaço 

afirmando que 

Os movimentos da totalidade social modificando as relações entre os 
componentes da sociedade alteram os processos, incitam a novas 
funções. Do mesmo modo, as formas geográficas se alteram ou 
mudam de valor; e o espaço se modifica para atender às 
transformações da sociedade.  

 

Para o autor, o processo de difusão das técnicas e sua implantação seletiva 

sobre o espaço acontece de forma desigual, já que em um mesmo território convivem 

subsistemas técnicos diferentemente datados e a forma como se combinam terá uma 

consequência sobre as formas de vida possíveis naquela área. Com múltiplas 

territorialidades em ação simultânea, é possível potencializá-las através de estratégias 

de desenvolvimento local. Evidência disso é a absorção desigual das imposições do 

capital identificadas nas nações politicamente livres e economicamente dependentes, 

conforme as proposições do sociólogo Florestan Fernandes.  

[...] as Nações politicamente “livres”, mas economicamente 
“dependentes”, que surgiram como produtos históricos da 
“expansão do mundo ocidental moderno”, não evoluíram para o 
capitalismo por causa das estruturas econômicas e sociais vinculadas 
à economia exportadora de plantações. No caso brasileiro, por 
exemplo, essa economia só ganhou significado capitalista interno 
após a ruptura com o antigo sistema colonial e, ainda assim, 
preservou (em grau variável, conforme as regiões do país que se 
considerem) sua organização e funções extracapitalistas, nas quais 
repousava o poder econômico, social e político dos grandes 
proprietários rurais, mesmo após o desaparecimento da escravidão 
[...], a degradação do regime de castas e a universalização do 
trabalho livre. Entretanto, é a estrutura agrária dessas Nações que 
fornece, ao mesmo tempo, a base política e os fundamentos 
econômicos ou sociais para a absorção inicial do capitalismo 
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(organizada em torno dos “negócios de exportação e de 
importação”) e sua implantação definitiva, como uma realidade 
histórica interna [...] (FERNANDES, 2008, p. 26) 

 

Saquet (2011) defende o conceito de territorialidade ativa como uma forma de 

organização política que visa ao desenvolvimento e conquista da autonomia, 

implicando em uma mudança de paradigma de abordagem tanto dos processos 

geográficos quanto de atuação na vida política. 

Nesse sentido, a territorialidade corresponde a todas as relações 
sociais efetivadas pelos sujeitos entre si e com o espaço de vida; é 
marcada por elementos de mudanças e processos no movimento de 
territorialização que, por sua vez, gera o território. A territorialidade 
corresponde às dimensões sociais do território, ou seja, às relações 
econômicas, políticas e culturais que os homens estabelecem entre si 
e com sua natureza exterior. Além disso, a territorialidade também 
pode ser evidenciada como governança, numa espécie de quarta 
dimensão social do território, que enaltece os processos de reunião, 
planejamento e gestão do território pelas relações cotidianas de 
certo grupo social com o objetivo de elaborar projetos e programas 
de desenvolvimento territorial (SAQUET, 2011, p. 46). 

 

Ora, segundo Fayol (1916) apud Maximiano (2004, p. 103) a administração 

compreende cinco funções: planejamento, organização, comando, coordenação e 

controle. Se isso era válido no início do século XX, talvez quase um século mais tarde, 

seria necessário rever essa premissa acrescentando-lhe a interpretação dos espaços, 

territórios e territorialidades inerentes às organizações para que seja possível 

sobreviver à nova ordem global assinalada por Vergara e Vieira (2005). 

Voltando a Saquet (2011) há uma conjugação de fatores políticos, econômicos 

e culturais que condicionam o repensar da problemática do desenvolvimento desigual. 

Nesse viés, o território passa a ser entendido como um produto de relações sociais 

organizadas política e espacialmente, ou seja, um conceito que poderia orientar as 

organizações políticas e a conquista de melhores condições de vida – a transformação 

social. Neste conceito, também é fundamental considerar a relação tempo-espaço, 

pois “os indivíduos que pensam, discutem e elaboram as teorias e concepções também 

são, obviamente, sociais e vivem em determinada época e lugar” (SAQUET, 2011, p. 

36). 
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Por uma administração voltada à autonomia 

Vergara e Vieira (2005) apontam que a nova ordem global, cuja projeção se 

tornou mais intensa a partir dos anos de 1990, encontra sua variável de primeira 

instância na configuração tempo-espaço. Para tanto, citam Harvey (1993, p. 187), 

afirmando que “o espaço e o tempo são categorias básicas da existência humana”, 

acrescentando que o são ainda mais no processo de globalização das atividades 

econômicas. Se foi no interior do complexo da civilização, nessa relação contínua entre 

tessituras-nós-redes, que evoluíram diversas formas de organização e entre elas as 

econômicas, parece correto citar Vieira e Vieira (2002, p.47) alegando que “a 

construção de espaços geoeconômicos novos ou a redefinição de antigos espaços 

produtivos coloca uma temporalidade nos eventos, cuja dinâmica, ou seja, o 

movimento, diferencia o grau de evolução de cada civilização”. 

Para as organizações em geral, e as manufatureiras e de serviços, em 
particular, o espaço econômico global é uma multidimensionalidade 
produtiva, fragmentando e definindo os lugares. Assim, formam-se 
os lugares-globais de produção fragmentados dos lugares locais 
(VERGARA; VIEIRA, 2005). 

 

O espaço, segundo Santos (2004, p. 63),é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 

dá. Ele é, hoje, um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas 

de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e tendem cada vez mais a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes. Ambos interagem, sendo que o primeiro 

condiciona a forma como se dão as ações, e o segundo leva à criação de objetos novos 

ou se realiza sobre objetos já existentes. “É assim que o espaço encontra sua dinâmica 

e se transforma” (SANTOS, 2004, p. 63). 

Para Santos (2004), seria possível copiar de forma simplória o que foi escrito 

por Marx, tomando sistema de objetos como sinônimo de conjunto de forças 

produtivas e sistema de ações como conjunto das relações sociais de produção. 

Entretanto, essa interpretação deixou de ter vigência plena há tempos. A oposição se 

tornou insuficiente e o desenvolvimento mútuo se tornou irrelevante.  



 

 
763 

Hoje, as chamadas forças produtivas são, também, relações de 
produção. E vice-versa. A interdependência entre forças produtivas e 
relações de produção se amplia, suas influências são cada vez mais 
recíprocas, uma define a outra cada vez mais, uma é cada vez mais a 
outra. As forças produtivas são relações de produção, as relações de 
produção são forças produtivas (SANTOS, 2004, p. 64). 

 

Dessa forma, o autor assegura que considerar o espaço dessa forma permite, a 

um só tempo, trabalhar o resultado conjunto dessa interação, como processo e como 

resultado, a partir de categorias suscetíveis de um tratamento analítico que, 

baseando-se em suas próprias características, dê conta da multiplicidade e diversidade 

de situações e processos com que é preciso lidar diariamente. 

Augé (1994) apud Vergara e Vieira (2005) distingue espaço e lugar ao afirmar 

que o primeiro refere-se à ação, efetuação, movimento do segundo. Os lugares-

globais, dessa forma, no sentido multinacional de produção, representam espaços 

criados ou ampliados para as novas ações organizacionais, por sua vez, direcionadas 

aos mercados globais. 

A complementaridade produtiva e as linhas de montagem 
multipolares especializam lugares em várias partes do planeta, 
caracterizando um somatório produtivo global. Mesmo empresas 
que assim não atuam, orientam-se para um mercado global, que as 
afeta. Como o mercado de consumo tem também uma configuração 
global, a economia, como um todo, envolvendo segmentos 
financeiros e de intermediação, passa a ter, igualmente, a definição 
de economia globalizada. A nova ordem global requer estruturas 
organizacionais apropriadas para a flexibilidade e velocidade exigidas 
das organizações que a formam e nela atuam (VERGARA; VIEIRA, 
2005). 

 

Transpostos os limites do tempo impostos pelas distâncias, já assinaladas por 

Raffestin (1993), e pelas tecnologias da informação, a revolução microeletrônica dos 

anos 1970 chegou aos anos 1990 transvestida de alta tecnologia para mudar as noções 

de tempo e espaço na economia. O espaço contraiu-se pela velocidade com que os 

fluxos de demandas e decisões passaram a se deslocar não mais pelos espaços físicos, 

mas pelo ciberespaço. Ademais, Vergara e Vieira (2005) assinalam que o novo signo de 

tempo, instantâneo, aproximou os lugares de produção, distribuição, consumo e 

decisão, alterando as questões relativas ao poder. Vergara (2003), defende que a 

integração do espaço físico à aceleração do tempo, acrescidos da construção de um 
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sistema cada vez mais interdependente fez com que os centros de decisão se 

movessem por continentes e países distintos, invadindo cidades, empresas, fluxos de 

comércio, de bens e serviços, formas de vida e trabalho, modos de pensar e produção 

cultural. 

Sobre a noção de sistema, Santos (2004) apresenta contribuição ao notar que 

poucos objetos, hoje, são oferecidos sós ou funcionam isoladamente. O exemplo 

citado pelo autor parte dos elementos da cadeia do frio, tão essencial ao cotidiano de 

grande parcela populacional: há uma relação necessária entre a geladeira doméstica, o 

freezer, o caminhão refrigerado, os depósitos frios no comércio e os grandes 

frigoríficos e fábricas. Por se tratar de um todo, nenhum desses elementos encontra 

viabilidade individual.  

Santos (2003) apud Fraga (2011, p. 80) demonstra que os objetos modernos 

não se distribuem de forma homogênea e a gestão do sistema não se baseia numa 

única escala de funcionamento marcada por conflitos, acordos e negociações. Sob tal 

ponto de vista, o autor releva que definir um pedaço do território devem ser 

consideradas a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, incluindo 

a natureza, com sua utilização, e a ação humana, regidas pelo trabalho e pela política. 

É nesse sentido que o território é vivo, revelando as ações passadas e presentes, 

congeladas nos objetos, e as presentes marcadas pelas ações. Assim, “o espaço é 

sempre histórico, pois sua historicidade deriva de conjunção das características da 

materialidade territorial com as características das ações que podem ser, inclusive, 

verificadas nas redes” (FRAGA, 2011, p. 80). 

E o que são as organizações, industriais ou não, senão espaços históricos 

sujeitos à atuação dos conjuntos de sistemas de objetos e de ações, que se 

territorializam na medida em que cada trabalhador pode atuar como um ator 

sintagmático? E como elas atuam mediante essas novas imposições? Vergara e Vieira 

(2005) afirmam que para que as empresas obtenham o máximo de resultados 

aplicando novas tecnologias, tanto no processo produtivo, quanto na interconexão das 

demandas e decisões, impôs-se uma reestruturação organizacional como um 

imperativo de produtividade e competitividade, de novas formas de gestão, de 

relações internas e externas, de eficiência e minimização de custos. Qualquer 
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organização global, ou vinculada às ações globais, passa a se estruturar para garantir a 

eficácia de desempenho na interação do processo produtivo com o mercado 

consumidor. 

Com o avanço tecnológico inerente desse processo, importantes mudanças 

podem ser identificadas no interior das unidades produtivas, as quais uma vez 

descongestionadas, passam seus complementos à ação de terceiros. A consagração da 

mudança organizacional se deu com a introdução do sistema just-in-time, método que, 

segundo Maximiano (2004, p. 211) procura reduzir ao mínimo tanto o tempo de 

fabricação quanto o volume de estoques, partindo do princípio de estabelecer um 

fluxo contínuo de materiais, sincronizado com a programação do processo produtivo 

para minimizar a necessidade de estocagem. Para Peinado e Graeml (2007, p. 65), a 

pressão pelo aumento da competição em escala global, levou as organizações a 

melhorar a eficácia da interação na cadeia de suprimentos como um todo, englobando 

todos os estágios envolvidos de forma direta ou indireta no atendimento do 

consumidor (clientes, varejistas, atacadistas, distribuidores, fornecedores de matéria-

prima ou componentes e fabricantes). Logo, percebe-se que já não se tratam de ciclos 

de produção abrangentes, mas de segmentação. Fala-se, portanto, em abandonar a 

modernidade industrial mecânica, burocrática, para introduzir uma nova modernidade 

pós-industrial, flexível e acelerada. As organizações, portanto, tornam-se mais ágeis, 

eficientes e otimizadas em custos, podendo, em contrapartida, serem mais cruéis ao 

imprimir sobre o indivíduo formas de controle menos visíveis, com grande caráter 

manipulador e coercitivo proporcionadas pela tecnologia da informação. 

 

Considerações finais 

Mais do que nunca, é tempo de voltar-se para as especificidades de cada grupo 

que compõe a organização para que seja possível lançar sobre ele um olhar humano, 

dar-lhe voz ativa. Segundo Vergara e Vieira (2005), nesse novo mundo, a compreensão 

do tempo-espaço define, configura e operacionaliza as novas formas organizacionais. 

As novas técnicas de gestão e organização procuram, através da aceleração do tempo 

de movimentação das demandas e decisões, encurtar os espaços que separam os 

pontos iniciais e finais das ações. Neste sentido, a racionalidade formal passa a adquirir 
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novas expressões, bem como um referencial transcendente, baseado em uma 

concepção pós-burocrática, com minimização das normas, métodos e procedimentos 

no mundo das relações econômicas e sociais. 

Na Geografia, e com crescente vigência, na Administração, não se pode 

negligenciar a importância e a necessidade de apreender os aspectos da relação 

espaço-tempo para, a partir dela, conforme defende Saquet (2011, p. 36) 

“territorializar os processos sociais estudados, reconhecendo-se a interação 

sociedade-natureza (natureza-sociedade) e identificando-se os limites e possibilidades 

para construir uma sociedade mais justa”. Um esforço e uma conquista que serão 

efetivados através da integração entre as disciplinas, em âmbito acadêmico, e entre as 

pessoas, em âmbito social. 
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IMPACTOS SOCIOTERRITORIAIS DOS ECOPONTOS NO 
ANO DE 2014 EM LONDRINA-PR 

Socio-territorial impacts of ecopoints in 2014 in Londrina-PR 
 

Princielle da Silva Souza167 
Rafaela Tamanini Corrêa168 

 

Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
Os ecopontos instalados no município de Londrina afim de ser um local regular para a 
destinação dos resíduos de construção passaram a trazer alguns malefícios ao local que foram 
instalados e também à população circunvizinha, além se tornarem novos locais que 
demandam da limpeza e manutenção da CMTU. O presente artigo tem como objetivo geral a 
abordagem dos impactos socioterritorias dos ecopontos em Londrina. Foram colocados como 
objetivos específicos, analisar a situação atual dos ecopontos em Londrina; verificar as causas 
do descarte irregular de lixo no município; pesquisar as formas de uso dos ecopontos; levantar 
quem são os usuários e estudar os impactos socioterritorias no município após a criação dos 
ecopontos. Para alcançarmos esses objetivos utilizamos da aplicação de formulários, 
levantamento de dados junto à CMTU e IAP, visita aos ecopontos do Jardim Santa Rita V, 
Primavera e Nova Conquista.  
Palavras-chave: Ecopontos; resíduos de construção; descarte irregular. 
  

Abstract 
This article has as main objective the approach of socio-territorial impacts of ecopoints in 
Londrina, were placed as specific objectives , analyze the current situation of ecopoints in 
Londrina ; verify the causes of irregular waste disposal in the169 city ; searching for ways to use 
the ecopoints ; up who the user and study socioterritorias impacts in the city after the creation 
of the collection point. To achieve these goals we use the application forms , data collection by 
the CMTU and IAP , visit the eco-points of the Garden Santa Rita V , Spring and New Conquest. 
Ecopoints installed in the city of Londrina in order to be a regular place for the disposal of 
construction waste started to bring some harm to the site you have installed and also to the 
surrounding population , besides being have become new locations that require cleaning and 
maintenance the CMTU. 
Key words: Ecopoints; leavings of building; irregular discard. 
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Introdução  

Antes do ano de dois mil e nove (2009) Londrina sofria com um grande 

problema, os moradores da cidade jogavam entulhos nas praças, fundo de vales e 

terrenos vazios, pois não existia lugar apropriado para o destino deste tipo de lixo, 

sendo assim foi construído em Londrina locais de entregas voluntárias, os chamados 

ecopontos. Foi a eles atribuída à função de receber materiais que não são levados na 

coleta seletiva como, por exemplo, entulhos, resíduos de jardinagem e móveis usados. 

Foram implantados 5 ecopontos em Londrina, com a meta de serem 15 os ecopontos 

na cidade. Com o passar dos anos os ecopontos passaram a ser utilizado de forma 

inadequada não respeitando a finalidade para qual foram criados transformando-os 

em verdadeiros lixões e lugar de descarte de materiais da construção civil. A princípio 

os ecopontos foram planejados com locais para a separação dos materiais, mas na 

prática os mais variados tipos de materiais são encontrados juntos. 

 

Sociedade, Natureza e Consumo  

O planeta terra desde a sua formação vive em constante transformação, sejam 

elas naturais e espontâneas ou sócio-ambientais. As transformações naturais e 

espontâneas são as que independem da ação do homem como por exemplo, a 

formação das montanhas, dos continentes e dos vulcões, essas transformações se dão 

por meio de processos internos que estão ligados aos movimentos das placas 

tectônicas. Já as transformações sócio-ambientais são as provocadas pelo homem na 

sua relação com a natureza quando este busca adaptá-la para a sua sobrevivência e 

satisfação. 

[...] Contudo com o surgimento do homem na terra e com sua 
evolução o quadro das mudanças ambientais evoluiu de 
transformações espontâneas ambientais para transformações sócio-
ambientais, ou seja, mudanças da sociedade e do ambiente [...] 
(SOUZA, 2008, p.23). 

 

Segundo Santos (1990) as necessidades básicas do homem não variam muito 

de um ser para o outro, então para satisfazê-las pode-se utilizar os mesmos objetos 

tanto para o homem rico quanto para o pobre; então a sociedade começa a diversificar 
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a produção. Deste modo, a comodidade do homem passa a ser mais buscada, tal nova 

forma de vida altera o espaço. 

[...] As novas atividades exigem um lugar no espaço e impõem uma 
nova arrumação para as coisas, uma disposição diferente para os 
objetos geográficos, uma organização do espaço diferente daquela 
que antes existia [...] (SANTOS, 1990, p. 164). 

 

Com o advento da Revolução Industrial a sociedade passou a produzir 

mercadorias para além de suas necessidades de sobrevivência, as mercadorias 

passaram a ser sinônimo de conforto, comodidade, facilidade e status. Desde então, a 

geração de resíduos tem acompanhado o crescimento das populações e das cidades. 

Criando-se a necessidade de pensar a destinação dos resíduos. 

[...] O consumo cotidiano de produtos industrializados é responsável 
pela contínua produção de lixo. A produção de lixo nas cidades é de 
tal intensidade que não é possível conceber uma cidade sem 
considerar a problemática gerada pelos resíduos sólidos, desde a 
etapa da geração até a deposição final [...] (MUCELIN E BELLINI, 2008, 
p. 113). 

 

Apesar do ser humano procurar novas maneiras para a deposição dos resíduos 

gerados por ele, ainda existem dificuldades na destinação adequada dos mesmos, já 

que a quantidade produzida é grande e, além disso, para o aproveitamento da maioria 

dos resíduos eles precisam ser depositados separadamente, o que demanda mais 

espaço e trabalho dificultando ainda mais o gerenciamento correto dos mais variados 

tipos de resíduos. 

[...] Mesmo com a adoção de políticas voltadas para a redução e o 
aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos, devido a sua grande 
quantidade produzida, principalmente nas grandes cidades, torna 
inevitável a implantação de sistemas de destinação final [...] 
(NASCIMENTO, 2007, p. 29). 

 

Os resíduos sólidos são produtos de uma nova sociedade que tem consumido 

mais, descartado mais, sociedade que tem ocupado o espaço das mais variadas 

maneiras e mundialmente tem mostrado preferência em morar na zona urbana e com 

todo esse crescimento geram mais resíduos. 

[...] A cultura de um povo ou comunidade caracteriza a forma de uso 
do ambiente, os costumes e os hábitos de consumo de produtos 
industrializados e da água. No ambiente urbano tais costumes e 
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hábitos implicam na produção exacerbada de lixo e a forma com que 
esses resíduos são tratados ou dispostos no ambiente, gerando 
intensas agressões aos fragmentos do contexto urbano, além de 
afetar regiões não urbanas [...] (MUCELIN E BELLINI, 2008, p. 3). 

 

Regulamentações dos Resíduos Sólidos  

Visando a correta gestão dos resíduos sólidos, órgãos nacionais, estaduais e 

municipais trabalham em conjunto; sobre tudo, estão as resoluções e leis nacionais 

que no caso dos resíduos sólidos são: a Resolução n°307/2002 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil (Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

2007); Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei n°12.305/2010 que fala sobre os 

princípios desta, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a 

gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010) e também a Lei 

n°11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico que coloca a 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos como um dos quatros componentes da 

política federal de saneamento básico (BARTHOLOMEU, BRANCO E CAIXETA FILHO, 

2011) .  

A nível estadual a lei referência para os resíduos sólidos é a n°12493/1999 que 

estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização 

de seus impactos ambientais e adota outras providências (PARANÁ, 1999).  

Já a nível municipal, o decreto n° 769/2009 regulamenta a gestão dos resíduos 

orgânicos e rejeitos de responsabilidade pública e privada no município de Londrina 

(LONDRINA/2009). Com o intuito de fazer valer as leis estaduais e nacionais, o plano 

diretor do município lei n° 10.637/2008 estabelece objetivos e diretrizes para a gestão 

de resíduos sólidos (LONDRINA, 2008).  

A resolução do CONAMA n° 448/2012 que altera os artigos 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 

10° e 11° da resolução n° 307/2002, estabelece que os resíduos da construção civil não 

mais poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota 

fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei 
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(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2012). Para tal cumprimento, a resolução 

atribui aos geradores a destinação adequada dos resíduos que gerarem (UWAI, 2009, 

p. 17). E para a correta destinação dos Resíduos da Construção Civil – RCC - de 

pequenos geradores o CONAMA confere aos municípios o dever de disponibilizar áreas 

cadastradas para o recolhimento dos pequenos resíduos, os municípios então devem 

elaborar um Plano Integrado de Gerenciamento de RCC.  

No caso do município de Londrina, esse locais são os chamados ecopontos, por 

não existir um termo comum definido na legislação para estes locais de recebimento 

de pequenos volumes de RCC diversas denominações são adotadas nos municípios. 

  

Impactos dos Resíduos na Sociedade 

Quando não existem soluções para o descarte dos pequenos volumes os 

pequenos geradores e coletores buscam outros locais para a deposição de seus 

resíduos que geralmente são áreas livres próximas ao local de geração dos resíduos 

(PINTO, 1995).  

Os resíduos da construção civil são aqueles que são gerados por obras de 

construção, renovação, demolições, limpeza de terrenos, estradas, pontes e outras 

estruturas, considerando também os resíduos provenientes de limpeza de terrenos 

como rochas, árvores e solo (UNITED STATES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 2006).  

De acordo com Uwai (2009) as deposições irregulares ocorrem frequentemente 

em vias públicas, passeios, lotes, vazios, encostas e margens de córregos. Há ainda 

problemas de onde destinar o lixo sem causar danos a sociedade, pois, o lixo em 

lugares inadequados é responsável por problemas que interferem na saúde, lazer e 

qualidade de vida da população. 

A disposição inadequada do lixo interfere, portanto na qualidade de 
vida da população, promovendo o aumento de doenças da taxa de 
mortalidade infantil e contribuindo para a diminuição da vida média 
dos indivíduos, que tenham com o mesmo um contato constante. 
(FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 1995, p. 13). 

  

Esses resíduos causam problemas à sociedade e ao meio ambiente, quando 

descartados em fundos de vales levam grandes riscos aos corpos d’água e o acumulo 
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dos mais variados tipos de resíduos causam também a proliferação de vetores 

transmissores de doenças.  

Essas práticas habituais podem provocar, entre outras coisas, contaminação de 

corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de 

doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se 

a isso a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente (MUCELIN E BELLINI, 

2008). 

Muitas vezes os resíduos são queimados gerando fumaça que dependendo do 

tipo de material depositado pode ser tóxica como é o caso da telha de amianto, 

provocando problemas respiratórios, fuligem que se alastram facilmente com o vento, 

entre outros transtornos.  

 

Critérios para a Implantação e Beneficiamentos dos Ecopontos 

A escolha do local para a implantação do ponto de recebimento de pequenos 

volumes de RCC deve ser feita atendendo critérios que visam garantir que o objetivo 

da implantação desses locais sejam atingidos, segundo Uwai (2009) esses objetivos 

são: 

[...] a captação máxima dos resíduos gerados em sua área de 
abrangência, contribuindo para a eliminação das deposições 
irregulares, e a destinação adequada e sustentável dos resíduos 
recebidos. (UWAI, 2009, p. 52) 

 

Alguns desses critérios para a implantação são: situação local de geração e 

deposição destes resíduos, critérios ambientais para que o ponto não se torne o 

causador de impactos ao meio ambiente e também deve-se tomar cuidado com a 

operação e manutenção destes locais para que eles sejam realmente utilizados por 

pequenos geradores (UWAI, 2009, p. 52). 

De acordo com Fiúza, Magni e Regueira (2001) a implantação destes locais para 

que sejam benéficas à populações devem ter como princípios: a construção de um 

empreendimento de baixo custo que atenda a todos os agentes envolvidos no 

processo e o recebimento do maior volume possível de resíduos provenientes de 

pequenos geradores.  
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Deve-se levar em conta outros critérios para a instalação desses locais como, a 

escolha do local que deve ser de preferência um terreno do município ou de algum 

órgão estadual ou federal; deve possibilitar fácil acesso tanto para carroças quanto 

para caminhões; deve ter tamanho compatível para as atividades a serem 

desenvolvidas como a separação dos resíduos em baias distintas, e deve estar próximo 

a rede de abastecimento de energia elétrica, água e coleta de esgoto. (FIÚZA; MAGNI; 

REGUEIRA, 2001).  

Antes da implantação desses locais deve-se realizar estudos que são feitos 

através do Plano Integrado de Gerenciamento de RCC, mas muitos dos municípios da 

federação ainda não elaboram o Plano Integrado de Gerenciamento de RCC e não 

possuem áreas para que o pequeno gerador disponha seus resíduos, o que acaba 

contribuindo para as disposições irregulares.  

[...], pois limitados pela sua capacidade de deslocamento e na 
ausência de locais que possibilitem a deposição adequada dos 
resíduos gerados, acabam depositando-os de forma clandestina em 
áreas livres, próximas ao local de geração (UWAI, 2009, p. 17). 

 

Os RCC representam uma parcela significativa dos resíduos sólidos gerados no 

meio urbano, esses são classificados de acordo com o projeto de lei PL 1991/2007 

(BRASIL, 2007) que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como resíduos 

especiais ou diferenciados, ou seja, aqueles que em função do seu volume, grau de 

periculosidade, de degrabilidade ou outras especificidades requeiram procedimentos 

especiais ou diferenciados para seu manejo. (UWAI, 2009) 

Em algumas cidades brasileiras os resíduos da construção civil chegam a 

representar até 70% do total de resíduos sólidos urbanos, entre 10% e 47% são 

dispostos irregularmente em vias públicas, lotes desocupados e margens de córregos 

(PINTO, 1999). 

De acordo com Fiúza, Magni e Regueira (2001) esses pontos de recebimento de 

pequenos volumes de construção civil possibilitou no município de São José dos 

Campos vários benefícios entre eles: Diminuição dos pontos de bota- fora 

clandestinos; melhoria das condições sanitárias e ambientais da cidade; melhoria do 

aspecto visual e estético; prolongamento da vida útil do aterro sanitário; recuperação 

de materiais pela reutilização e reciclagem; economia de recursos naturais; diminuição 
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dos vetores transmissores de doenças; inclusão social e resgate da cidadania dos 

transportadores.  

 

Os Ecopontos de Londrina 

Londrina município localizado no norte do estado Paraná é considerado uma 

cidade referência de todos os municípios circunvizinhos, destaca-se nela o grande 

crescimento nos últimos anos, destacando-se pela sua expansão físico-territorial e seu 

processo de verticalização.  

A distribuição espacial verificada através do mapeamento da 
expansão físico-territorial da cidade totalizou uma área incorporada 
de 105.43² de sua gênese ao ano de 2001 e de 1559 edifícios 
construídos com 4 e mais pavimento de 1950-2000. E essa 
espacialização permite que pesquisadores, gestores e consultores 
tenham uma excelente visualização do percurso da expansão da 
cidade e do mercado imobiliário vertical. (CASARIL, 2009, p. 65). 
  

No passar destes anos de crescimento, a cidade londrinense procurou meios de 

se adequar as regulamentações e leis para dar destinação aos pequenos volumes de 

RCC, mas mesmo assim ainda possui aproximadamente 300 pontos de descarte 

irregular.  

Os Resíduos da Construção Civil – RCC – representam um grave 
problema a ser gerenciado nos Municípios, pelos grandes volumes 
em que são gerados e pelas deposições irregulares que ocorrem com 
frequência no meio urbano, provocadas principalmente pelos 
pequenos geradores. (UWAI, 2009, p. 16). 
  

Nas discussões que nos cercam sobre as ações humanas que degradam o meio 

ambiente, pouco ouvimos falar dos volumes de RCC gerados pelos pequenos e médios 

geradores, mas ao que vemos são eles também grandes vilões da preservação 

ambiental, não causam impacto somente ambiental, mas social, principalmente para 

habilitantes próximos a locais de deposições irregulares destes resíduos.  

Os grandes volumes de RCC gerados e as deposições irregulares 
causam graves impactos ambientais, econômicos e sociais, exigindo 
soluções para uma gestão adequada visando à minimização dos 
mesmos. (UWAI, 2009, p. 29).  
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O crescimento urbano traz consigo benefícios porém com a ampliação das 

cidades e crescimento da população, ampliam-se também agravantes como o 

problema da destinação dos resíduos sólidos de construção civil, o quem tem levado 

as autoridades competentes a adotarem novas posturas em questões de leis e de 

fiscalização quanto a essa nova realidade.  

Grande parte da problemática envolvendo os ecopontos em Londrina 

caracteriza-se pela falta de fiscalização daqueles pontos e também pela deposição de 

materiais impróprios para aqueles locais.  

A sociedade pela correria do dia a dia pouco se atenta aos problemas 

ambientais e muitas vezes são levados a crer que certas situações encontradas no 

meio ambiente são “normais”; a cultura dos chamados “lixões” que levam a ideia de 

locais abandonados, onde tudo que não for de interesse de uso, tudo que for resto, ali 

poderá ser depositado, leva a utilização incorreta dos ecopontos.  

As atividades cotidianas condicionam o morador urbano a observar 
determinados fragmentos do ambiente e não perceber situações 
com graves impactos ambientais condenáveis. Casos de agressões 
ambientais como poluição visual e disposição inadequada de lixo 
refletem hábitos cotidianos em que o observador é compelido a 
conceber tais situações como “normais”. (MUCELIN e BELLINI, 2008, 
p. 113). 

 

Sem mesmo olharmos para estes lixões, podemos ver esta cultura espalhada 

por vários lotes vazios por onde andamos, é só assistirmos algum telejornal local, onde 

frequentemente mostram reportagens de denúncias e reclamações sobre esta questão 

de lixo em lugares impróprios.  

Por isso, desde a implantação dos ecopontos, frequentemente há denúncias de 

depósitos irregulares, basta procuramos na internet e facilmente achamos flagrantes 

como estes, talvez essa seja uma das principais causas dos ecopontos não atingirem 

perfeitamente a função à qual foram instituídos.  

Os diagnósticos já realizados em diversos Municípios têm mostrado a 
existência de uma grande quantidade de pontos de deposições 
irregulares de RCC espalhados pela área urbana, cujos volumes 
representam uma parcela significativa do total de resíduos gerados 
(UWAI, 2009, p.29).  
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Procurando se adequar as exigências das Leis nacionais e estadual em relação 

aos resíduos sólidos, o município de Londrina no ano de 2008, estabelece no seu plano 

diretor Lei n° 10.637, as diretrizes da Política Municipal de Resíduos Sólidos. Entre as 

diretrizes está o controle a disposição irregular de resíduos por meio da educação 

ambiental, oferta de instalações para a disposição de resíduos sólidos e fiscalização 

efetiva. No plano diretor o inciso VII do Art. 121, classifica como ações estratégicas 

para a Política Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, com a participação de representações da 

sociedade civil e outras esferas de governo na sua formulação, execução, 

acompanhamento e controle.  

Este plano deve atender o cadastramento de áreas públicas ou privadas, aptas 

para o recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em 

conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação 

posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento 

(CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 2002).  

O projeto dos ecopontos contava com baias ou grandes cestos, para 

disponibilizar os materiais separadamente para que depois pudesse ser feito seu 

reaproveitamento de forma eficaz, mas não é isso que ocorre, os mais diversos 

materiais muitas das vezes que não são da construção civil são dispostos juntos, 

inviabilizando um futuro reaproveitamento dos mesmos.  

Londrina possui atualmente duas dessas áreas para que os pequenos geradores 

possam depositar seus resíduos provenientes de pequenas reformas, podas de árvores 

e móveis velhos, localizados no Jardim Nova Conquista, esse que recentemente foi 

reinaugurado como PEV (Pronto de Entrega Voluntária) que é um local mais 

organizado possuindo, guarita, portão e outros meios para que a entrega dos resíduos 

seja feita de maneira organizada e também há o ecoponto do Jardim Primavera. No 

Jardim Santa Rita 5 o ecoponto foi desativado no início deste ano.  
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Resultados 

Após a coleta de dados junto a CMTU, IAP e também pesquisa in loco, com 

aplicação de formulários a população vizinha dos ecopontos chegamos aos seguintes 

resultados a respeito dos mesmos em Londrina desde a sua criação. 

Segundo o entrevistado Gilmar Domingues-CMTU, com a criação dos 

ecopontos “instituiu-se a cultura de que em alguns pontos é permitido jogar lixo” ele 

também disse que a prática de jogar lixo em lugares inadequados foi agravada porque 

o município não ofereceu um espaço realmente adequado para os pequenos 

geradores levarem seus resíduos de forma separada. 

Os pontos de descartes irregulares na cidade aumentaram, segundo 

informações da CMTU no ano de 2012 esses pontos eram 129, já no ano de 2014 esse 

número saltou para 306. 

Há uma dificuldade na destinação e transporte por falta da separação dos 

resíduos, que deveriam chegar aos ecopontos separados e serem depositados em 

locais diferentes de acordo com cada tipo de resíduo. 

Há o reaproveitamento de alguns materiais que são os de construção civil, que 

são levados para a CTR e utilizados nas vias internas, os materiais recicláveis que vão 

para os ecopontos são recolhidos por catadores de recicláveis que estão presentes nos 

três prontos visitados.  

Os locais escolhidos para a instalação dos ecopontos eram de descarte 

irregular. Em nenhum momento a população foi consultada sobre a instituição dos 

ecopontos. A queima dos resíduos é bastante frequente nos ecopontos, e essa era 

principal reclamação dos moradores vizinhos, quando perguntados sobre de qual 

maneira os ecopontos interferiam em suas vidas, de 30 entrevistados 25 responderam 

que as queimadas eram a principal interferência em suas vidas. 

 A desvalorização imobiliária acometeu os vizinhos aos ecopontos, fato 

desconhecido em nossa pesquisa bibliográfica que foi encontrado em campo através 

da aplicação de formulários aos moradores.  

Nos ecopontos surpreendeu a presença de materiais recicláveis e também de 

lixo orgânico, esses que devem ter destinações diferentes dos resíduos “permitidos” 

nos ecopontos e possuem coleta especificas. 
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Em pesquisa in loco constatamos que os arredores dos ecopontos encontram-

se sujos possuem bastante materiais que deveriam ou estar nos ecopontos ou serem 

levados pelas coletas. 

 

Figura 1 - Ecoponto do Jardim Nova Conquista 

 
Fonte: Princielle S. Souza, 2014 

 

Figura 2- Ecoponto do Jardim Primavera 

 
Fonte: Princielle S. Souza, 2014 
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Figura 3- Ecoponto do Jardim Santa Rita 5 

 
Fonte: Rafaela T. Corrêa, 2014   

 

Considerações Finais  

Sabe-se que a ideia dos ecopontos é boa para a destinação dos resíduos de 

pequenos geradores que com a existência desses, possuem locais adequados para 

destinar seus resíduos, mas é necessária a gerencia desses locais que quando mal 

administrados acabam se transformando em problemas para a população ao invés de 

solução. 

Em Londrina após inúmeros danos ao meio ambiente e à população ao redor 

dos ecopontos esses precisaram ser repensados, daí então fez-se a proposta dos PEV’s 

(Pronto de Entrega Voluntária) que são locais para a entrega de resíduos de maneira 

mais organizadas do que os ecopontos que são pelo menos aqui em Londrina locais a 

céu aberto sem qualquer fiscalização. 

Dos cinco ecopontos implantados em Londrina, apenas um continua 

funcionando com a ideia inicial, localizado no Jardim Primavera. Os ecopontos e PEV 

não supriram as necessidades dos pequenos geradores de Londrina, que precisam de 

lugares regulares para depositarem seus resíduos e também de uma reeducação a 

respeito da destinação dos resíduos.   
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O JOGO DO BICHO NO BAIRRO DE SANTA TEREZA - BH : 
COMPREENSÃO DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO 

DA CONTRAVENÇÃO 
The jogo do bicho in Santa Tereza neighborhood-BH: understanding the process of 

territorialization of misdemeanor 
 

Raquel Augusta Melilo de Oliveira170 
 

Eixo Temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
A pesquisa pretendeu investigar a territorialidade exercida pelo jogo do bicho no bairro de 
Santa Tereza, Belo Horizonte, valendo-se da aplicação de questionários aos moradores e 
frequentadores das adjacências. Esta ferramenta operacional, entendida como o cerne da 
pesquisa, teve como principal objetivo diagnosticar a percepção popular sobre o jogo do bicho 
e relacioná-la com a dinâmica territorial da atividade. Instituição que resistiu por mais de um 
século, o jogo do bicho não só subsidia análises sócio espaciais sobre territórios como, de 
acordo com uma das conclusões do trabalho, pode fazer parte de um sistema de signos que 
compõe a identidade coletiva de alguns lugares. No caso de Santa Tereza, o jogo do bicho 
participa da elaboração do conjunto de símbolos que o bairro possui que explicam sua tradição 
e sua diferenciação com relação ao restante da metrópole belo-horizontina. 
Palavras chave: jogo do bicho, territorialidade, território.  
 

Abstract  
The research aimed to investigate the territoriality exercised by the Jogo do Bicho in the Santa 
Tereza neighborhood, Belo Horizonte, making use of questionnaires to residents and regulars 
of the neighborhood. This operational tool, understood as the core of the research, aimed to 
diagnose the popular perception of the Jogo do Bicho and relate it to the territorial dynamics 
of the activity. Institution that has endured for more than a century, the Jogo do Bicho  not 
only subsidizes partner spatial analyzes of territories as, according to the conclusions of the 
work, may be part of a system of signs that make up the collective identity of places. In the 
case of Santa Tereza, the Jogo do Bicho participates in the preparation of the set of symbols 
that the neighborhood has to explain their tradition and their differentiation from the rest of 
the city. 
Key words: jogo do bicho, territoriality, territory 

 

Introdução 

O jogo do bicho, desde sua criação nos finais do Século XIX, foi a atividade que 

mais se aproximou de uma organização do tipo mafioso no Brasil. Embora hoje seja 

classificada judicialmente como uma contravenção penal, para a qual as penas são 
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mais leves, teve sua origem na legalidade. Surgido em 1892 como uma alternativa de 

arrecadação de dinheiro para o Jardim Zoológico, o jogo rapidamente ganhou as ruas 

do Rio de Janeiro e adquiriu status de ilegal ainda em 1895.  

No início do século XX o jogo transformou-se em um dos principais focos de 

violência no Rio de Janeiro em função da intensa disputa de territórios entre os 

“bicheiros”. O termo, na estrutura básica do jogo do bicho, é usado para designar 

tanto o dono dos pontos, também chamados de banqueiros, quanto os gerentes e 

outros membros da organização. Os bicheiros, quando não atuaram como vendedores 

ambulantes, foram os responsáveis pela incorporação da atividade no mercado de 

loterias já existente, explorando-o em diferentes estabelecimentos comerciais.  

       Mesmo que praticamente desde o seu surgimento o jogo do bicho tenha 

sido interpretado pelo Estado como uma atividade ilegal a aceitação popular criou um 

ambiente favorável à sua reprodução e, posteriormente à sua fixação em territórios. O 

que explica, em certa medida, o motivo pelo qual ele resistiu, e resiste, há mais de um 

século. 

 

Justificativa  

Uma das motivações iniciais do trabalho reside na constatação de que há uma 

carência de trabalhos na Geografia que lidam com espacialização do crime. 

Normalmente o espaço, categoria tão cara à ciência geográfica é associado aos 

estudos sobre crime em trabalhos da Sociologia. E mesmo que o jogo do bicho não 

seja classificado judicialmente como uma tipologia de crime, sua análise envolve as 

mesmas variáveis sociais de atividades criminosas.  

 A escolha do bairro de Santa Tereza, por sua vez, se justifica pelo fato do bairro 

representar, em Belo Horizonte, o saudosismo e a tradição guardando muitas das 

mesmas características desde a sua criação. Dentre essas características, a existência 

de diversas casas de jogo do bicho, associadas ou não, aos pontos de comércio.   

Além disso, mesmo se tratando de um fenômeno tão conhecido nacionalmente 

e tão popular, o jogo do bicho é um objeto de estudo muito pouco explorado no meio 

acadêmico.  
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Objetivos  

Um dos objetivos da pesquisa foi entender a maneira pela qual o jogo do bicho 

se apropria do bairro de Santa Tereza para impor suas formas e relações de poder.  

Já focando num objetivo mais especifico, que se expressa no título do trabalho, 

foi feita uma análise da espacialização e territorialização dos pontos de jogo do bicho 

no bairro de Santa Tereza a partir de relatos de populares. O ponto de partida foi a 

hipótese de que o jogo do bicho tem como condição de existência, e resistência, a 

aceitação de grande parcela da população que envolve não só os apostadores como 

aqueles que não se envolvem diretamente na atividade, mas que também a 

naturalizam.   

 

Metodologia  

Para alcançar os objetivos propostos, foram seguidos os seguintes passos 

operacionais: 

- Revisão bibliográfica acerca de dois termos chaves da Geografia: território e 

territorialidade. Tais termos permitiram o estabelecimento de uma análise de cunho 

geográfico. Também foi feita uma revisão bibliográfica acerca do jogo do bicho, seu 

processo histórico de criação e difusão.  

- Realização de trabalhos de campo para caracterização do bairro de Santa 

Tereza, aplicação dos questionários e identificação dos pontos de jogo do bicho.  

- Tratamento e interpretação dos dados colhidos nos questionários. Essa etapa, 

entendida como de fundamental importância, foi o cerne da pesquisa. Por meio das 

informações produzidas puderam ser estabelecidas as relações e sínteses necessárias à 

análise. 

 

O Jogo do Bicho no bairro de Santa Tereza  

“O homem é único animal que joga no bicho” 
Mendes (1932) 
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     Como entender que um jogo inocente, iniciado para angariar dinheiro para o 

Jardim Zoológico recém criado no Rio de Janeiro tenha se transformado numa 

polêmica contravenção em tão pouco tempo? Estudar a história do jogo do bicho é um 

exercício também de compreender a história do Brasil. A vida cotidiana brasileira do 

começo do século XX foi o resultado das mudanças que acompanharam a transição da 

sociedade brasileira de uma sociedade escravista para outra capitalista. E o jogo do 

bicho não ficou inume. Ou melhor, como expressão dessas transformações, o jogo do 

bicho não imunizou a sociedade brasileira. 

 

Breve histórico do processo de criação e difusão do jogo do bicho  

Criado em 1882 por João Baptista Vianna Drummond (1825 – 1897), o barão de 

Drummond, o jogo do bicho surgiu sem nenhuma pretensão de conquistar o status 

que possui hoje. No ano de 1872, o barão compra uma vasta chácara na encosta da 

serra do Engenho Novo, que no ano seguinte dá lugar à primeira área residencial 

planejada da cidade: o bairro de Vila Isabel. O primeiro leilão para venda pública dos 

lotes de Vila Izabel aconteceu no ano de 1874, mas a grande atração do bairro só 

surgiria em 1888, com a fundação do Jardim Zoológico de Vila Izabel. Quando o 

Zoológico começou a funcionar, Drummond se deu conta dos elevados custos de 

manutenção de uma empresa desse tipo e acionou suas estratégias junto a Coroa a fim 

de mobilizar recursos do Estado para viabilizar financeiramente seu empreendimento. 

Com a finalidade de resolver o problema de falta de recursos do empreendimento do 

Barão, no ano de 1890 a Câmara Municipal do Rio de Janeiro firma um novo acordo 

com a empresa do Jardim Zoológico que dava ao barão o direito de estabelecer e 

explorar, dentro dos limites do Jardim Zoológico, “jogos públicos lícitos”, sujeitos 

evidentemente à fiscalização policial. Em julho de 1892, dando sequência à vertiginosa 

proliferação de loterias e jogos surgidos após a proclamação da República, o barão 

institui uma espécie de sorteio envolvendo seus animais. O chamado “sorteio dos 

bichos”, que objetivava aliviar as dificuldades financeiras atravessadas pelo Jardim 

Zoológico, foi anunciado em vários jornais cariocas. 

Com o sorteio dos bichos, o barão obtém dois resultados básicos. Primeiro, usa 

a permissão oficial para estabelecer jogos no recinto do seu Zoológico. Em segundo 
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lugar, ele acata a sugestão do mexicano Manoel Ismael Zevada, que bancava um jogo 

chamado “jogo das flores” num sobrado no centro da cidade do Rio de Janeiro. A 

adaptação feita pelo barão, de acordo com DaMatta e Soárez (1999, pág.68), foi genial 

na medida em que relacionou duas séries opostas, mas simbolicamente muito ricas em 

poder evocativo e simbólico: números e animais, que, conjugados, formaram a matriz 

do nosso jogo do bicho. 

A lista, além de reunir alguns animais do Zoológico do Barão, possuía também 

outros que povoam a imaginação social ocidental e brasileira, como o cachorro, o gato, 

o cavalo, o burro, a vaca, o galo, o porco e a borboleta. Em nenhuma fonte pesquisada, 

foi possível descobrir como o barão constituiu a lista definitiva de seus bichos, mas é 

unânime o relato da simplicidade da estrutura básica do jogo, à ocasião de sua criação. 

Após certa indiferença social, o jogo no Zoológico passa a atrair verdadeiras 

multidões.  Aos poucos, a promoção criada como um meio de atração do público 

tornou-se um fim em si mesma e muitos dos que afluíam às bilheterias do Jardim 

Zoológico pouco se interessavam em ver o espetáculo proporcionado pelos animais, 

pois seu objetivo era arriscar algum dinheiro no “sorteio do bicho”.             

A pesquisa histórica sobre o jogo do bicho, elucidada por DaMatta e Soárez 

(1999) revela que a estrutura embrionária do jogo do bicho passou por duas etapas. 

Na primeira etapa, era um jogo inocente e simples. Os visitantes chegavam ao Jardim 

Zoológico e não escolhiam o bicho que vinha impresso em seus bilhetes, pois a relação 

bicho-ingresso não dependia da escolha do comprador, e sim da ordem de venda dos 

bilhetes. Esse ingresso dava direito ao comprador de concorrer a um prêmio no final 

do dia. O papel de apostador-jogador estava subordinado ao de visitante do Zoológico, 

ou seja, o visitante era um jogador passivo quando adquiria os ingressos. Nesta etapa 

do jogo, não havia ganhador/apostador, apenas um visitante cujo ingresso era 

sorteado. Rapidamente, porém, esse espírito de sorteio se transforma. Nessa segunda 

etapa, o papel do visitante fica subordinado ao de jogador. Em consequência, a visita 

ao Zoológico separa-se do gosto pelo sorteio, pois uma pessoa poderia ir ao zoológico 

não mais para visita-lo, mas para simplesmente testar sua sorte no jogo. Essa mudança 

de foco permite caracterizar a atividade presidida pelo barão não mais como um 

simples sorteio e sim como um novo jogo de azar. Nessa fase, os 
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visitantes/apostadores chegam aos guichês do zoológico escolhendo os bichos que 

queriam ver inseridos nos seus bilhetes. Uma demanda que indica a motivação do 

apostador alimentado pela excitação da aposta e do eventual ganho. Características 

típicas de jogos de azar.     

Entre os anos de 1892 e 1894, o jogo do bicho passa por uma fase que DaMatta 

e Soárez (1999, p.72) denominam de “fase amadora”. Nessa fase, o jogo do bicho fica 

restrito aos limites do Zoológico, sob comando exclusivo do Barão de Drummond, e é 

uma atividade legalizada e institucionalizada. A partir dessa primeira etapa, porém, o 

caráter do jogo do bicho começa a mudar. De fato, no período que vai de 1894 a 1895, 

o jogo do barão se torna de tal modo popular que muitas pessoas passam a visitar o 

zoológico com o único objetivo de especular em torno do prêmio.   

 O fato mais importante desse período é o surgimento de intermediários que 

passam a financiar o jogo do bicho por conta própria, criando uma primeira rede 

organizacional de suporte ao jogo do bicho. Mas, como o centro do sorteio continuava 

a ser o Zoológico do Barão, muitos especuladores compravam grandes quantidades de 

bilhetes no Jardim e aguardavam do lado de fora o anúncio do bicho que foi sorteado. 

Por outro lado, como os bilhetes podiam ser vendidos em qualquer outro ponto da 

cidade, o jogo começa a demandar sua própria organização. Com isso, cria-se a figura 

do mediador ou do bookmaker, como foi comumente chamado, que comprava grande 

quantidade de ingressos e bancava o jogo por sua própria conta, formando uma 

freguesia particular.  

A inovação promovida pelos bookmakers facilitou as apostas ao permitir que as 

pessoas jogassem sem deixar seus bairros e residências, o que fez com que o 

monopólio espacial do barão findasse. Mas, como bom empreendedor que era, o 

barão percebe a o sucesso irreversível do jogo e permanece ativo. Ele inaugura 

escritórios em vários pontos do Rio e, por meio dos seus agentes, espalha o jogo por 

vários pontos comerciais, abrindo aos negociantes a venda de grande quantidade de 

bilhetes. DaMatta e Soárez (1999) fazem uma distinção dos três grupos que 

exploravam o jogo do bicho entre os anos de 1894 e 1895: dos agentes do barão, dos 

bookmakers e dos comerciantes em geral. Com isso, criam-se vários centros de jogo do 

bicho, com uma consequente coexistência de vários sorteios. 
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Em meados da década de 1960, a complexidade do jogo do bicho demandou 

dos bicheiros que possuíam mais de um território a unificação do sorteio fazendo com 

que os resultados pudessem ser reconhecidos independentemente do local em que as 

apostas eram feitas. A ideia de um sorteio único, válido para a maior parte das bancas 

de jogo do bicho do Rio de Janeiro surgiu na década de 1960 com o PARATODOS, que 

passa a ser adotado pela maior parte dos banqueiros e que é utilizada até hoje. 

 No que tange ao chamado combate ao jogo do bicho, não há muitos registros 

de uma política de repressão eficiente e contínua.  De qualquer maneira, qualquer 

ação coercitiva ao jogo parece ter gerado um efeito contrário. É a repressão, para 

DaMatta e Soárez (1999, pág. 82) que dá vida ao jogo do bicho como instituição 

reconhecida pelo Estado, criando as condições necessárias para sua unificação. 

Segundo estes autores, sem ação policial, dificilmente os agentes do jogo poderiam se 

unir contra os agentes do aparelho do estado.  

Com a perseguição ao jogo, o grande paradoxo criado foi sua incondicional 

aprovação popular, o que lhe dava legitimidade social, contra uma elitista e mal 

intencionada proibição legal, que fazia com que o governo passasse a ser visto como 

um inimigo em comum e tornava a polícia presa fácil aos banqueiros jogo. No que 

tange ao processo de criminalização do jogo do bicho, a interpretação de Magalhães 

(2005) acrescenta um rico debate à ideia colocada por DaMatta e Soárez (1999). Para 

este autor, colocar o bicho na ilegalidade obedecia ao desejo do Estado, que naquele 

momento acabava de se tornar republicano, de obter um controle social e ao mesmo 

tempo modernizar o espaço público. Afinal, um “projeto modernizante, representado 

pelo parque dos animais, não poderia conviver com um dos traços do ‘atraso colonial’, 

ou seja, a jogatina desenfreada.” (MAGALHÃES, 2005, p. 57). Uma ambiguidade, que 

para ele, acompanhou a perseguição ao jogo do bicho e a outros jogos populares 

durante décadas.  

Pensar no jogo do bicho em um bairro tradicional como o de Santa Tereza 

requer o entendimento das especificidades da jogatina no bairro. Coube ao presente 

trabalho tentar responder as seguintes questões: “o jogo do bicho em Santa Tereza 

cedeu lugar à outras manifestações de crime como o patrocínio às escolas de samba?”, 

“de que maneira ele se territorializou?” e “ele resiste até hoje devido a quais fatores 
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socioespaciais?”, “há uma relação social especifica entre o bicheiro e a comunidade 

em Santa Tereza tão qual acontece no Rio de Janeiro?”. Não se teve a pretensão de 

responder tais perguntas integralmente e sim de inaugurar uma discussão no contexto 

acadêmico.  

 

O bairro de Santa Tereza 

Segundo Goes (2002), o processo de formação do atual bairro de Santa Tereza 

tem mais de 100 anos e coincide, em tempo, quase que simultaneamente à história de 

Belo Horizonte. O plano da nova capital, elaborado por uma equipe de engenheiros, 

arquitetos e outros técnicos, previa uma cidade dividida em três áreas: uma área 

central, denominada urbana; em torno desta, uma outra denominada suburbana; e a 

terceira área, chamada rural. A avenida que contornava a área planejada ficou e é 

conhecida até hoje como Avenida do Contorno. Mesmo com seu plano apenas 

parcialmente implementado e com as obras ainda não finalizadas, a nova capital de 

Minas Gerais foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897.  

A área urbana, dentro dos limites da Avenida do Contorno, recebeu mais 

infraestrutura que as demais e concentrou a maior parte dos serviços como água, luz e 

esgoto. Por outro lado, as áreas fora dos limites da avenida do Contorno cresceram de 

forma desorganizada sem receber a mesma infraestrutura. Isso não impediu, no 

entanto, o surgimento de bairros nas áreas limítrofes à contorno e um exemplo é o 

bairro de Santa Tereza.  

O início do processo e ocupação de Santa Tereza pode ser explicado, em grande 

medida, pelo fato do bairro ter abrigado durante muito tempo o Centro de Imigração 

da capital. A partir de 1896, o governo mineiro criou cinco colônias de imigrantes em 

Belo Horizonte. O primeiro empreendimento foi um prédio de dois andares, uma 

espécie de hotel para Imigrantes. Hoje, a edificação dá lugar ao Colégio Tiradentes, 

localizado na praça Duque de Caxias, conhecida como “pracinha de Santa Tereza”. A 

existência do Centro de Imigração explica o motivo pelo qual o bairro teve sua 

ocupação originária de imigrantes, em sua maioria italianos. A presença destes 

imigrantes posteriormente mesclou-se com a dos militares, que deixou sua marca 
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tanto nas relações sociais quanto na toponímia do bairro. As ruas com nomes de 

patentes militares se destacam entre as numerosas denominações de minerais.       

Outro fato marcante do processo de ocupação do bairro está relacionado à 

presença de um hospital que tratava pacientes com tuberculose, considerada incurável 

à época, e outras doenças que exigiam o isolamento dos pacientes. O hospital, criado 

em 1910, acolheu também boa parte dos doentes durante a epidemia de Gripe 

Espanhola que atingiu a cidade em 1918. Depois do seu fechamento, que ocorreu 

muito devido à pressão dos moradores, o prédio cedeu lugar ao Mercado Distrital de 

Santa Tereza. Durante muito tempo, porém, justificou a denominação do bairro como 

“região do isolado”.  

Na década de 1940 o bairro passou a contar, em suas principais ruas, com 

calçamento e iluminação. Mas, mesmo assim, não possuía ainda uma infraestrutura 

completa com uma gama de serviços públicos eficiente. Até a década de 1960, por 

exemplo, não havia fornecimento de água sendo necessário aos moradores, em 

determinados momentos, a utilização de carros pipas que buscavam água nos bairros 

vizinhos. Esse desconforto vivenciado pelos residentes de Santa Tereza pode ser 

explicado em grande medida pelo fato do bairro ter a predominância de ruas estreitas 

e ausência de grandes avenidas que facilitasse o fornecimento de serviços públicos. 

Mas se essa característica pode ser uma justificativa para a falha de serviços urbanos, 

também ajudou na comparação do bairro com cidades do interior mineiro. Talvez por 

isso e por seu isolamento geográfico que não foi totalmente solucionado pela chegada 

do bonde, somados à tradição musical, Santa Tereza tenha começado a ficar conhecida 

com um “bairro cultural”. 

Embora tenham-se erguido alguns arranha-céus, a paisagem predominante 

ainda é de casas e de pequenos prédios comerciais e de apartamentos, aspecto em 

que os vizinhos bairros da Floresta e de Santa Efigênia em muito se modificaram. Vista 

pelos planejadores urbanos como área de adensamento populacional, sua população 

faz movimento reivindicando parâmetros que permitam a preservação da paisagem, e 

impeçam a construção de espigões. Uma resistência, que dentre outros fatores, 

exprime a identidade ao bairro. 
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 Santa Tereza na construção da diferença 

Ao investigar a motivação da população de Santa Tereza para preservar essas 

caracteristicas interioranas do bairro, Westin (1998), se vale de estudos sobre 

sociabilidade. Para a autora, é o usúario da cidade, que por meio de seus usos urbanos, 

escreve a cidade e cria a sua linguagem.  No caso de Santa Tereza em especial, é o 

morador que intervem, criando memórias de usos e novas percepções. Para ela: 

É desse modo que se pode perceber Santa Tereza. Sobrevivem na 
praça Duque de Caxias, núcleo central do bairro, elementos de um 
passado que se presentifica nos núcleos atuais, como interpretadores 
de um contexto: um reduto interiorano na grande cidade, conforme 
explicitam seus moradores e matérias veinculadas pela mídia. 
Congelamento museológico ou semiose específica do lugar? 
(WESTIN, 1998). 

 

A suposição da autora é a de que a configuração de Santa Tereza, longe de ser 

um congelamento museológico, faz parte de um uso corrente dos espaços locais pela 

sua população, que busca um tipo de lazer diferenciado, mantendo os padrões das 

casas por razões que vão desde o padrão aquisitivo à manutenção de um estilo de vida 

conservador ou “por valorização de uma sociabilidade que não se encaixa no modelo 

das relações urbanas metropolitanas.” (WESTIN, 1998)    

Continuando sua análise, a autora afirma que é o desejo de pertencimento, 

que, de alguma forma, pode provocar a construção deste modo diferenciado de ser e 

agir do morador de Santa Tereza.  Surge o desejo de uma identidade coletiva que visa 

seu reconhecimento na dialética da cidade. E quem tece a linguagem da diferença é a 

população, que expressa esta diferença nas relações cotidianas dentro do bairro, se 

servindo de vários meios. E servindo, talvez, para a manutenção dos modos de ser que 

justifiquem a existência, e a resistência, de pontos de Jogo do Bicho que não se 

transformaram em pontos de caça niquéis, como ocorreu com outras casas que 

abrigavam a atividade.  
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O jogo do bicho em Santa Tereza  

A operacionalização desse trabalho partiu da realização de quatro trabalhos de 

campo no bairro de Santa Tereza durante os quais foram aplicados 50 questionários 

aos moradores e visitantes.  

Como os questionários não foram aplicados partindo de um lugar fixo, foi 

possível percorrer o bairro procurando pessoas que se dispusessem a responder ao 

mesmo tempo em que se encontravam os pontos citados pelos entrevistados. Alguns 

pontos, que não foram mencionados, foram mapeados por meios indiretos, ou seja, 

pela identificação de determinados aspectos que são tradicionais nas lojas nas quais se 

desenvolve a atividade: porta de metal estreita com algum cartaz comercial anexado e 

uma bancada, muitas vezes de madeira, ao final do cômodo. Quando ocorreu dúvida 

sobre a existência ou não do ponto, o critério escolhido para confirmação foi a 

abordagem ao funcionário encarregado.  

De maneira geral, as características que definiram o perfil dos entrevistados e 

que mais se associaram às respostas específicas foram a faixa etária, o fato de 

residirem ou não no bairro e o tempo de residência. Esta associação, mesmo que 

indireta, permitiu a conclusão de que quanto maior a idade, maior a possibilidade de 

conhecer o jogo e sua dinâmica. Foram também os mais velhos que mais retinham em 

sua memória a localização dos pontos e mais auxiliaram na elaboração da 

espacialização dos mesmos. Dos que confessaram ser jogadores ativos, os mais velhos 

também representaram a maioria dos entrevistados.      

 Alguns diálogos desenvolvidos depois da aplicação dos questionários, 

sobretudo na faixa etária acima dos 40 anos, permitiram a identificação de 

informações bastantes importantes tais como nome do bicheiro que mantém o 

controle do território do bairro de Santa Tereza. De acordo com pelo menos 3 

entrevistados, o bicheiro conhecido como “Zezinho”, ou José Luiz, é o detentor dos 

pontos de jogatina da região. Uma constatação que teve a teoria como subsídio foi a 

percepção de que há um elo e uma relação de respeito entre os moradores mais 

antigos e o bicheiro. Alguns moradores quando se referiram ao “Zezinho”, não 

quiseram fornecer o nome completo dele com receio de que isso pudesse prejudicar o 

bicheiro e sua família. 
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Outra informação de suma importância que também foi definida por meio de 

relato espontâneo foi a associação do jogo do bicho com a Paróquia de Santa Tereza, 

principal igreja do bairro. Um entrevistado, ao defender o lado democrático do jogo, 

utilizou como argumento a promoção de obras de caridade por meio de doações à 

instituição. Essas doações, segundo ele, são realizadas pela esposa do “Zezinho”, da 

qual não se soube o nome, mas há informação de que se trata de uma mulher católica 

e bastante caridosa.  

Alguns entrevistados, partindo de um raciocínio oposto, se sentiram 

desconfortáveis em revelar dados ou opiniões com receio de serem “descobertos” e 

prejudicados. Mesmo quando se garantia a preservação da identidade, esses 

entrevistados não sentiram segurança.    

Os entrevistados que possuem uma visão positiva do jogo também são 

representados quase exclusivamente pelas pessoas mais velhas, sobretudo na faixa 

etária acima dos 50 anos, e residentes do Bairro de Santa Tereza. Foi possível traçar 

um perfil claro das pessoas que concordam com a existência e dominação do jogo e 

que possuem argumentos para justificar isso. “Normalmente conhecem a família do 

bicheiro e garantem que são pessoas de boa índole, incapazes de fazer mal a qualquer 

pessoa” Desses, os que não jogam, possuem uma ligação afetiva com o “bicheiro”, 

uma relação de respeito. Os que jogam defendem a loteria pois garantem se tratar de 

um tipo de jogo em que se tem confiança no resultado. Quanto à entrega do prêmio, 

ela acontece de uma maneira informal, fácil e sem complicações, além da possibilidade 

de se poder escolher a quantia que se quer jogar e as combinações possíveis. Um 

entrevistado explica que o jogo do bicho, por essas razões, é a “loteria dos pobres”.  

Essa confiabilidade no resultado pôde ser identificada em outro momento 

importante observado em um dos trabalhos de campo. Depois do insucesso de 

algumas abordagens, enquanto se observavam as pessoas mais aptas a responderem 

antes de fazer a interpelação, um senhor se sentou próximo. Depois de alguns 

segundos, uma senhora trajando roupas bastantes simples se aproximou dele, que 

retirou de sua mochila uma cartela de jogo do bicho e registrou a aposta sugerida pela 

mulher.  
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Foi possível, perceber que há um pacto implícito de cumprimento dos 

“combinados”. A mulher não perguntou nada do tipo “onde eu o encontro, se eu 

ganhar?” ou “como faço para receber o prêmio, caso eu ganhe?”. Nada além da 

demonstração de que se tratava de pessoas que já se conheciam e de uma confiança 

nítida da jogadora com relação ao “bicheiro ambulante”. A existência de um bicheiro 

ambulante foi confirmada por outros entrevistados que descreveram locais onde o 

jogo do bicho era realizado por meio da visita assídua do bicheiro.   

As únicas exceções no grupo que tem uma visão negativa do jogo do bicho 

foram dois senhores de 64 e 70 anos. O primeiro nunca concordou com a jogatina no 

seu bairro e acredita que os resultados são manipulados e os jogadores 

constantemente enganados. O segundo entrevistado, de 70 anos, é um coronel 

aposentado da Polícia Militar que descreveu a corrupção de policiais como a pior 

característica associada ao jogo do bicho.  

Não se percebeu uma naturalização do jogo do bicho pela maior parte dos 

entrevistados da maneira como se esperava na hipótese inicial. Há realmente um 

“pressuposto de inocência” por parte dos residentes mais antigos do bairro e dos 

jogadores. Pessoas que, em sua maioria, possuem uma relação de respeito e até 

mesmo carinho, pelo bicheiro e sua família. Quando não há, por parte de pelo menos 2 

entrevistados, uma admiração no que tange às ações beneficentes promovidas pela 

esposa do “Zezinho”. Este sentimento de respeito e admiração talvez seja o que mais 

consegue explicar o processo de territorialização da atividade no bairro.  

Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, foi necessário o estabelecimento, 

entre o bicheiro e a população local, de um elo afetivo que pudesse garantir a 

manutenção do poder, processo que durou inúmeras gerações. Por parte da 

população, a vantagem em ter um tipo de jogo de azar no bairro talvez tenha sido a 

possibilidade de ganhar um dinheiro fácil. De acordo com Carvalho (1991), foi de 

fundamental importância para o advento do jogo do bicho a mudança da mentalidade 

da população do Rio de Janeiro com relação ao dinheiro e a forma de consegui-lo. Vale 

lembrar que, à época do surgimento do jogo do bicho, o Brasil estava passando por 

uma importante transição política que influenciou decisivamente a forma de pensar e 

de ser do brasileiro. A confiança na sorte, no enriquecimento sem esforço, em 
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contraposição ao ganho da vida pelo trabalho honesto parece ter sido, de acordo com 

Carvalho (1991), incentivado pelo surgimento da república.  

Outro aspecto que o jogo do bicho tem levantado na literatura sobre a 

atividade no Rio de Janeiro e que poderia ser associado à dinâmica da atividade em 

Santa Tereza diz respeito a um perfil comum dos bicheiros. Os primeiros grandes 

banqueiros do bicho seriam, em sua grande maioria, imigrantes, pessoas que 

apostavam mais em negócios desconhecidos. E como não tinham raízes no Brasil, 

tinham mais possibilidade de se arriscar do que os nativos. Levando-se em 

consideração que o povoamento em Santa Tereza foi feito em grande parte por 

imigrantes italianos, essa é uma hipótese que pode explicar a existência de várias casas 

no bairro. 

Uma pergunta, no entanto, não pode ser respondida (e nem teve-se pretensão 

que assim o fosse). A ilegalidade do jogo do bicho, ao contrário do que justificam 

bicheiros e apostadores, é nociva à sociedade? A legalização mudaria o status jurídico 

do jogo do bicho, disso não restam dúvidas. Mas será que, uma vez liberado, ele teria 

tanto público e continuaria a ser tão praticado? Na sua constituição histórica, como já 

foi analisado, ter sido perseguido no Rio de Janeiro no início do século XX só fortaleceu 

ainda mais a atividade, que precisou criar uma estrutura organizacional bem mais 

complexa da que existia no antigo zoológico para conseguir manter o controle e poder 

sobre determinados territórios. A proibição só o tornou mais forte e criou condições 

favoráveis à sua disseminação. 

Santa Tereza, um bairro que resiste às ações metropolitanas contemporâneas, 

parece ter resistido também a uma imposição de regras e leis sobre seu território para 

mostrar que as esferas do poder público não influenciam tanto quanto o desejo de 

expressar a identidade do bairro. E o jogo do bicho, como constituinte dessa 

identidade, encontrou território fértil para sua reprodução em dado momento 

histórico, e atualmente, da sua manutenção enquanto símbolo saudosista do passado 

que se pretende preservar no bairro.        
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Considerações finais  

A imagem que se tem do bairro de Santa Tereza, construído por moradores ou 

não, é a de um lugar que se assemelha a uma cidade do interior, e que por isso 

mesmo, é dotado de relações sociais mais estreitas entre seus habitantes. Mas esta 

imagem, muito embora conduza a um estereótipo, não reduz o bairro a um único 

significado. Assim como ocorreu com outros espaços urbanos, Santa Tereza também 

se tornou permeável aos dinamismos da metrópole e, mais atualmente, no ambiente 

da globalização, que atua como agente uniformizador dos modos de ser dos cidadãos. 

Mas esta vulnerabilidade não se expressa da mesma maneira em todo o bairro.  

O bairro de Santa Tereza, como um lugar histórico/geograficamente vivenciado 

e utilizado pela comunidade que nele se inscreve, possui certas especificidades e 

características que o distinguem dos demais bairros da metrópole belo-horizontina.   

Parece não haver uma resposta objetiva e única que justifique esta 

diferenciação do bairro com relação ao seu entorno e ao restante da cidade, mas 

algumas de suas características apontam para respostas que podem elucidar a 

questão. A primeira característica foi o afastamento do bairro, provocado não 

somente pelo fato de ter sido concebido no projeto da cidade como uma área 

suburbana como também pelo fato de ter acolhido um hospital que requeria o 

isolamento dos pacientes. Nesta perspectiva, entende-se que a própria constituição 

geográfica do bairro deu-se de modo a manter, por várias décadas, um relativo 

distanciamento das influências do restante da cidade e dos seus signos, aos modos 

hegemônicos dominantes da modernização. E embora a Geografia não seja 

determinante das relações sociais que se estabelecem localmente, pode, no entanto 

ter seu peso como facilitadora da construção de uma identidade. O jogo do bicho 

também se consubstancia como um modo territorial de vivência cotidiana e exprime a 

diferenciação do bairro de Santa Tereza no contexto da metrópole. Embora, nesse 

trabalho não se tenha analisado a espacialização de pontos de jogo do bicho de outros 

bairros, a observação e a empiria permitem arriscar que poucos são os locais que 

possuem a atividade tão fortemente fixada no território e exercendo territorialidades 

que se adaptaram às transformações urbanas sem alterar o caráter essencial do jogo. 

A atividade não se informatizou continuando a ser praticada informalmente, não foi 
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substituída por máquinas de caça-níqueis e encontrou uma alternativa frente aos 

entraves da especulação imobiliária criando a função de bicheiro ambulante. O jogo do 

bicho, dessa maneira, exerce sua territorialidade por intermédio da tradição e da 

negação às formas de reprodução da modernidade, sobretudo, ao caráter de 

uniformização que esta representa. Isso não quer dizer que a tradição e suas 

manifestações fiquem imaculados mesmo diante da força homogeneizante dos 

processos inerentes ao movimento da globalização. É na coexistência das variáveis do 

tradicional e do moderno que se forjam os matizes identidários de Santa Tereza. 

As perguntas não respondidas neste trabalho, embora representem em certa 

medida um hiato na pesquisa, podem subsidiar futuras discussões acadêmicas. Até 

porque não se pretendeu encerrar aqui todas as possibilidades que envolvem uma 

pesquisa que tem como objeto de estudo o jogo do bicho. A análise de sua 

territorialidade não pode ser engessada porque trata-se apenas de uma interpretação 

e a conclusão, mesmo que não definitiva, remete para uma consideração: é impossível 

desconsiderar os mecanismos sociais que incidem sobre o território do jogo do bicho 

não só porque esses mecanismos inserem territorialidades que refletem signos da 

identidade coletiva bem como resistem às novas forças que também atuam como 

agentes de moldura do território.   
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MOBILIDADE TERRITORIAL DO TRABALHO EXPRESSA NA 
RELAÇÃO CAMPO-CIDADE NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA 

VITÓRIA-PR 
Territorial mobility of work expressed in the relation city-field in the municipality of 

União da Vitória-PR 
 

Camila Campos de Lara Jakimiu171 
Diane Daniela Gemelli172 

 

Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
Esta pesquisa encontra-se em andamento e tem o intuito de investigar a mobilidade territorial 
do trabalho expressa na relação campo-cidade no município de União da Vitória-PR. 
Entendemos aqui a mobilidade territorial do trabalho como uma ação de caráter forçado, 
onde o sujeito, aqui sendo tratado como o camponês, desloca-se do campo para a cidade 
habitando novos territórios e produzindo novas territorialidades.  Nesse sentido, constrói 
novas relações sócio-territoriais a partir do momento que traz consigo suas memórias, 
identidade e modo de vida. As novas relações impostas pelo capital que fazem da mobilidade 
territorial do trabalho uma realidade crescente, promove a perda de vínculo do sujeito que 
migra com o seu território, da sua identidade e consciência. Por isso são objetivos da pesquisa: 
a) Compreender os desdobramentos provenientes da relação natureza-capital, b) Entender a 
mobilidade territorial do trabalho e como o mesmo se expressa na relação campo-cidade em 
União da Vitória-PR, e c) Abranger noções de território e territorialidade, entendendo a 
questão da identidade e perda de vínculo territorial. Quanto à metodologia utilizada a 
pesquisa adota os moldes da pesquisa teórico-bibliográfico de cunho qualitativo, com análise 
de dados estatísticos.  
Palavras-chave: Mobilidade; Território; Trabalho. 

Abstract  
This research is in progress and aims to investigate the territorial mobility of labor expressed in 
the rural-urban relationship in the municipality of União da Vitória-PR. We understand here 
territorial labor mobility as a forced character of action, where the subject, here being treated 
like the peasant, moves from the countryside to the city dwelling new territories and 
producing new territoriality. In this sense, builds new socio-territorial relations from the 
moment that brings your memories, identity and way of life. The new relationships imposed by 
capital which make territorial labor mobility a growing reality, promotes the loss of bond of 
the person who migrates with their territory, their identity and consciousness. So are the 
research objectives: a) Understand the deployment from the relationship nature-capital, b) 
Understanding the territorial mobility of labor and how it is expressed in the rural-urban 
relationship in União da Vitória -PR, and c) Covers notions of territory and territoriality, 
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understanding the question of identity and loss of territorial entail. As for the methodology 
used to research adopts the molds of theoretical and bibliographic research with qualitative 
approach, with analysis of statistical data. 
Key words: Mobility; Territory; Work. 

 

Introdução  

Partindo do pressuposto que o homem se apropria da natureza e detém 

controle sobre ela através de um conjunto de técnicas proveniente de diferentes 

períodos históricos, procuramos entender a organização dos homens por meio do 

trabalho inserido no contexto do sistema capitalista, ou seja, a partir do fenômeno da 

mobilidade territorial do trabalho expressa na relação campo-cidade em União da 

Vitória-PR. Pois  “a dialética da dinâmica geográfica do trabalho, ou do seu movimento 

contínuo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização é a expressão 

concreta das formas geográficas que revelam o conteúdo do fenômeno do trabalho” 

(THOMAZ JR. p.15, 2004).  

Por isso são objetivos da pesquisa: a) Compreender os desdobramentos 

provenientes da relação natureza-capital, b) Entender a mobilidade territorial do 

trabalho e como o mesmo se expressa na relação campo-cidade em União da Vitória-

PR, e c) Abranger noções de território e territorialidade, entendendo a questão da 

identidade e perda de vínculo territorial. 

Quanto à metodologia utilizada a pesquisa adota os moldes da pesquisa 

teórico-bibliográfico de cunho qualitativo, com análise de dados estatísticos de fontes 

como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e IPARDES (Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).  

O artigo está subdividido em três partes, sendo a primeira, apontamentos 

sobre a relação natureza-capital, ou seja, como o homem através dos períodos 

históricos modificou suas relações através da sua organização por meio do trabalho? 

Levando em consideração que a partir da hegemonia do sistema capitalista no século 

XIX as relações homem-natureza-trabalho modificaram-se fazendo surgir um novo 

fenômeno: o da mobilidade territorial do trabalho.  

Na segunda parte, o objetivo é entender o fenômeno da mobilidade territorial 

do trabalho e como o mesmo se expressa na relação campo-cidade em União da 
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Vitória-PR. A partir da análise de dados estatísticos referente à população censitária 

rural total e população censitária urbana total do município de União da Vitória e de 

municípios paranaenses limítrofes desta, procuramos evidenciar o crescente 

deslocamento da população rural do campo para a cidade, ou a diminuição da 

população rural no campo em detrimento ao aumento da população urbana na cidade. 

Compreendendo esse fato como o resultado de um fenômeno particular do sistema 

capitalista: a mobilidade territorial do trabalho. 

Na terceira parte o intuito é abranger noções de território e territorialidade, 

entendendo a questão da identidade e perda de vínculo territorial para relacionar com 

o fenômeno da mobilidade territorial do trabalho. Entendemos o território como o 

lócus onde ocorrem todas as relações provenientes desse fenômeno aqui pesquisado.  

 

A Natureza e o Capital: Os desdobramentos provenientes dessa relação  

Desde o começo da história, o homem se apropria da natureza e detêm 

determinado controle sobre ela. É através da organização dos sujeitos pelo trabalho, 

que, em diferentes períodos históricos produziu-se inúmeras técnicas, fazendo surgir 

novas relações homem-meio. Pois, “no processo de apropriação e de transformação 

dos recursos pelo homem através do trabalho, ocorre o processo de socialização da 

natureza. O trabalho torna-se então, o mediador universal na relação do homem com 

a natureza” (OLIVEIRA, 2002, p.5). Consideramos nesta pesquisa a concepção marxista 

de que a natureza é dialética – devido a sua interação do homem com a natureza – 

onde o mesmo modifica à sua própria natureza no momento em que está inserido e 

retira dela os elementos que julga necessário a sua existência. Nessa perspectiva, 

[...] pensar a natureza hoje, e a forma como o homem se relaciona 
com ela no contexto do modo de produção capitalista, nos remete ao 
passado, na ânsia de compreender as mudanças que se processaram 
no modo da sociedade pensar, interagir e produzir a natureza 
(OLIVEIRA, 2002, p.5). 

 

Em cada período histórico o domínio da natureza deu-se de forma particular, 

devido à cultura e ao uso da técnica, que se renova com as mudanças do território e 

suas relações. A técnica é compreendida como um conjunto de instrumentos sociais e 

políticos que o homem utiliza para sobreviver no meio ao qual está inserido, 
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modificando-o à suas necessidades, ou seja, o “conjunto de técnicas aparece em um 

dado momento, mantêm-se como hegemônicos durante um certo período, 

constituindo a base material da vida da sociedade, até que outro sistema de técnicas 

tome o lugar” (SANTOS, 2009, p. 176). Nesse contexto, com os eventos ocorrendo 

sucessivamente, a história se refaz continuamente dentro do processo de ruptura e 

mudança, o que vêm possibilitando o aumento significativo do domínio do homem na 

natureza e no espaço. (SANTOS, 2009). Nesse sentido,  

No princípio da humanidade, havia uma unicidade orgânica entre o 
homem e a natureza, onde o ritmo de trabalho e da vida dos homens 
associava-se ao ritmo da natureza. No contexto do modo de 
produção capitalista, este vínculo é rompido, pois a natureza, antes 
um meio de subsistência do homem, passa a integrar o conjunto dos 
meios de produção do qual o capital se beneficia. (OLIVEIRA, 2002, 
p.5). 

 

Partindo desse pressuposto, “as épocas se distinguem pelas formas de fazer, 

isto é, pelas técnicas. Os sistemas técnicos envolvem formas de produzir energia, bens 

e serviços” (Santos, 2009, p.177). O modo de produção capitalista surge, “no século 

XIX, com o desenvolvimento da ciência e da técnica o pragmatismo triunfou. A 

natureza passou a ser concebida cada vez mais como um objeto a ser possuído e 

dominado” (OLIVEIRA, p. 4) onde “a divisão social e técnica do trabalho contribuiu 

para que houvesse o processo de fragmentação e dicotomização do fazer e do pensar 

da sociedade capitalista industrial” (idem). E é nesse contexto que devemos pensar o 

sujeito que trabalha e tenta sobreviver nessas relações impostas pelo capital, pois, 

No processo de acumulação do capital, o trabalhador tem sido 
despojado do conjunto dos meios materiais de reprodução de sua 
existência e forçado a transformar sua força de trabalho em 
mercadoria, a serviço do próprio capital, em troca de um salário. O 
capital separa os homens da natureza, em seu processo de 
produção/reprodução e impõe que o ritmo do homem não seja mais 
o ritmo da natureza, mas o ritmo do próprio capital (OLIVEIRA, 2002, 
p.6). 

 

É nesse contexto social que procuramos investigar a mobilidade territorial do 

trabalho expressa na relação campo-cidade no município de União da Vitória-PR. 

Entendemos aqui a mobilidade territorial do trabalho como uma ação de caráter 

forçado, onde o sujeito, aqui sendo tratado como o camponês, migra do campo para a 
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cidade habitando novos territórios e produzindo novas territorialidades. 

Investigaremos as relações impostas pela mobilidade territorial do trabalho a partir 

dos sujeitos que migram, e que transitam na dialética campo-cidade, campo-campo, 

cidade-cidade, ou que trabalham sazonalmente promovendo diferentes relações de 

temporalidade no território. Campo e cidade convergem e não há como separá-los 

para compreender a mobilidade territorial do trabalho assentada no capital. 

Partindo do princípio que “uma das questões mais proeminentes do 

funcionamento do sistema de produção capitalista é a da forma que o capital assume 

em seu ímpeto por acumular” é preciso pensarmos o capital como o causador do 

“descarte em massa de trabalhadores do processo produtivo” (GOMES, p.34, 2009), ou 

seja, o trabalhador é mera peça da engrenagem desse sistema que se reproduz, 

produzindo a massa de  trabalhadores assalariados. Nesse contexto o desemprego é 

uma realidade crescente, que forçadamente obrigam o trabalhador a migrar, 

produzindo o fenômeno da mobilidade do trabalho, que “trata das formas como o 

capital produz, explora, faz circular e controla, tanto pelo lado da oferta como pela 

demanda, a força de trabalho como mercadoria essencial ao processo de acumulação 

capitalista” (GOMES, p.33, 2009). Dessa forma, é “a capacidade do capital em produzir 

a mercadoria “força de trabalho”, em utilizá-la e, ao mesmo tempo, em criar condições 

de domínio e controle sobre a mesma” (GOMES, p.36, 2009). Nesse sentido, GOMES 

apud Marx (p.37, 1989-2009) coloca que para a classe dominante, 

É necessário construir as relações sociais de produção que 
possibilitem a acumulação de riqueza, e que as classes opressoras 
possam garantir o seu status econômico e seus espaços de poder, 
enquanto as classes subordinadas vendem sua força de trabalho em 
troca de salário e são integradas nas estruturas de produção 
capitalistas. Portanto, uma das questões-chave para Marx é 
demonstrar que, no capitalismo, a nova “escravidão” está assentada 
na liberdade do indivíduo e nas relações de assalariamento, em que 
os meios de produção (instrumentos de trabalho) e, 
fundamentalmente, as terras passam a ser propriedades privadas [...] 
para fins de exploração e acumulação (GOMES apud Marx, p.37, 
1989-2009).  

 

A partir desse novo caráter ideológico que o trabalho assumiu, a “nova 

escravidão” tratada por Marx (1989), retrata a liberdade vendida e alienada que é 

alimentada por um  sistema provedor e  reprodutor de uma realidade que só beneficia 
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à classe dominante. “Esse controle subordina o trabalho ao capital e o salário passa a 

ser o cordão invisível da “escravidão” que lhe surrupia o trabalho excedente” (GOMES, 

p.41, 2009). É a verdadeira “ditadura do capital” que, “significa a maneira como são 

definidas a natureza do trabalho e as formas que ele assume depois que os 

empregadores contratam a força de trabalho” (p.41). 

 

A mobilididade territorial do trabalho expressa pelo deslocamento dos 
camponeses 

A lógica do sistema capitalista possibilita que as classes dominantes perdurem 

seu domínio sobre aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho para 

sobreviver, e encontram-se na situação de uma “mobilidade forçada” que “vão desde 

o deslocamento espacial da mão-de-obra, passando pelas privações e pelo controle no 

ambiente das organizações capitalistas, até a necessidade incessante do trabalhador 

em buscar novas qualificações profissionais” (GOMES, p.39-40, 2009). Nesse viés, 

Gomes (2009) apud Gaudemar (1979), coloca que 

a mobilidade do trabalho é compreendida como um fenômeno que 
promove o deslocamento espacial, setorial e profissional do 
trabalhador, com o objetivo do capital explorar sua força de trabalho 
e acumular excedente econômico. Ao contrário de ser um sinônimo 
de liberdade [...] a mobilidade do trabalho significa, no contexto do 
sistema de produção capitalista, controle social, submissão e 
escravidão (GOMES apud GAUDEMAR, p.41, 2009-1979). 

 

Podemos entender a mobilidade do trabalho “como as formas que assume o 

capital para controlar, subordinar e reproduzir a força de trabalho como mercadoria 

especial” (GOMES, p.44, 2009). Demonstrando que “a mobilidade do trabalho também 

se estende à construção da hegemonia do capital no ambiente de trabalho, buscando 

identificar seus interesses particulares como interesses gerais também dos 

trabalhadores” (GOMES, p.45, 2009) contribuindo para acentuar a alienação do 

trabalhador que têm na falsa liberdade imposta pelo capital à sua única realidade. Por 

isso, “o conceito de mobilidade do trabalho é uma categoria analítica que nos permite 

perpassar os estágios do tempo histórico e compreender os fenômenos 

contemporâneos da exploração capitalista” (GOMES, p.47-48, 2009). 
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A partir dessas considerações, é preciso compreender que mesmo cidades 

pequenas, como União da Vitória, estão arraigadas nesse sistema capitalista que 

promove o fenômeno da mobilidade territorial do trabalho. Por ser um problema 

social endêmico, procuramos refletir sobre quais motivos levaram os camponeses a 

modificarem seu modo de vida, deixando para traz questões de identidade e 

pertencimento.  

Segundo o último censo realizado pelo IBGE em 2010, União da Vitória possui 

uma população censitária total de 52.735 habitantes, sendo que 49,9 mil habitantes 

residem em área urbana e os outros 2,7 mil habitantes em área rural. Considerando a 

área territorial total do município de 713, 565 km² e a densidade demográfica de 77,73 

hab/km² (Ipardes, 2010). Outro dado que revela o deslocamento da população da área 

rural para a área urbana, é o grau de urbanização do município: 94,78% urbanizado. 

(IBGE). 

Nesse sentido, podemos observar na tabela abaixo a relação da população 

censitária urbana total e a população censitária rural total em União da Vitória nos 

anos de 1980, 1991, 2000 e 2010: 

 

Tabela 1- Relação da População Censitária Urbana e Rural total de União da Vitória-PR 
Localidade Variável 1980 1991 2000 2010 

União da Vitória População Censitária Urbana - 
Total  

35.517 40.201 45.591 49.983 

 População Censitária Rural - Total 4.122 3.807 2.931 2.752 

Fonte: IPARDES, 2010. Org: Jakimiu, 2015. 
 

 Percebemos que a população urbana é visivelmente maior que a população 

rural, e que houve um crescimento em todos os anos realizados pelo censo, onde o 

maior deles foi ao período de 1991-2000 com 5.390 habitantes a mais na área urbana, 

ou 13,40 %. Já na área rural ocorreu a diminuição significativa do período de 1991- 

2000, sendo de 876 habitantes. Ao total, houve o deslocamento de 1.370 habitantes 

da área rural no período de 1980 a 2010, ou seja, 38,33 %. Que, podendo ou não ter se 

deslocado para a área urbana do município de União da Vitória, deixaram seu modo de 

vida adequando-se a outros. No mesmo período retratado na tabela de 1980 a 2010 
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foram 14.466 habitantes novos residindo na área urbana de União da Vitória, o que 

mostra o aumento de 40,72%  da população urbana sobre a rural. 

Tratando-se da realidade regional, buscamos relacionar a população censitária 

rural total e a população censitária urbana total dos municípios paranaenses que são 

limítrofes de União da Vitória: Cruz Machado (Norte), Paulo Frontin e Paula Freitas 

(Leste), Porto Vitória e Bituruna (Oeste). 

 

Tabela 2 - Relação da População Censitária Rural e Urbana total dos municípios 
paranaenses limítrofes de União da Vitória 

Localidade Variável 1980 1991 2000 2010 

Bituruna População Censitária Rural - Total  
População Censitária Urbana - Total 

8.270 
3.433 

7.277 
5.575 

8.227 
7.506 

5.981 
9.899 

Cruz 
Machado 

População Censitária Rural - Total  
População Censitária Urbana - Total 

13.369 
1.780 

14.095 
2.473 

14.208 
3.459 

11.983 
6.057 

Paula Freitas População Censitária Rural - Total  
População Censitária Urbana - Total 

3.869 
650 

3.192 
1.473 

2.860 
2.200 

2.686 
2.748 

Paulo Frontin População Censitária Rural - Total  
População Censitária Urbana - Total 

4.367 
989 

4.985 
1.573 

4.813 
1.752 

4.740 
2.173 

Porto Vitória População Censitária Rural - Total  
População Censitária Urbana - Total 

2.014 
1.506 

1.918 
1.854 

1.835 
2.216 

1.785 
2.235 

Fonte: IPARDES, 2010 Org: Jakimiu, 2015. 

 

A partir da análise da tabela, constatamos que todos os municípios apresentam 

queda do número de habitantes da população censitária rural e aumento da 

população censitária urbana, mesmo que com alterações que ocorrem nos municípios 

no período de 1980 a 2010. O que nos faz acreditar que a mobilidade territorial do 

trabalho é uma realidade regional que abrange municípios limítrofes de União da 

Vitória-PR, mesmo que o número de habitantes seja maior na área rural.  Nesse 

sentido, mesmo com o fato de haver maior número de pessoas vivendo no campo, o 

fenômeno da mobilidade territorial do trabalho pode manifestar-se, já que o 

camponês está dentro do sistema capitalista. Sendo assim não é exclusivo de grandes 

cidades, pois ocorre no cerne do capital, modificando as relações que o sujeito tem 

com a terra e com o trabalho. 

Importante salientar que os munícipios de Cruz Machado, Paula Freitas e Paulo 

Frontin possuem a maior parte da população vivendo no campo, o que nos atenta para 

a questão de resistência camponesa, modo de vida e identidade. Nesses municípios a 
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relação terra-território se faz mais presente, pois a maior parte dos habitantes possui 

relação direta com o campo e com costumes tradicionais que são transmitidos por 

gerações. Entendemos aqui por resistência porque “a produção camponesa expressa-

se enquanto produto e contradição da expansão/desenvolvimento capitalista” 

(ALMEIDA, p.76, 2004). Pois segundo Paulino (p.31, 2006) “o conceito de camponês 

designa um sentido próprio à organicidade interna, que tem no tripé terra, trabalho e 

família o seu sustentáculo”.  

Ou seja, “o campesinato como uma relação que representa obstáculos à 

penetração capitalista” (ALMEIDA, p.75, 2004) mesmo que o camponês não seja um 

sujeito social de dentro do sistema capitalista (OLIVEIRA, p.185, 2001), ele mantém seu 

modo de vida resistindo ao capital e consequentemente ao fenômeno da mobilidade 

territorial do trabalho. Porém, há territórios onde essa resistência é inexistente. Nesse 

viés o intuito da pesquisa é retratar o deslocamento dos camponeses visando 

compreender como foi o processo de reterritorialização na área urbana de União da 

Vitória, para aqueles que deslocaram-se para essa área.  

 

O conceito de território e territorialidade para compreensão do 
fenômeno da mobilidade territorial do trabalho 

A partir das considerações acerca do fenômeno da mobilidade do trabalho, é 

preciso entendermos o lócus onde ocorrem todas as relações provenientes de tal 

fenômeno, partindo do princípio do entendimento de um dos conceitos-chave da 

Geografia: o Território. 

Território pode ser definido como uma porção de terra dominada por alguma 

instituição ou grupo que detém o poder sobre os sujeitos que vivem em sociedade. 

Nesse sentido, “enquanto “espaço-tempo vivido”, o território é sempre múltiplo, 

diverso e complexo”, sempre relacionado com a questão do poder, “mas não apenas o 

tradicional “poder político”, ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, 

de dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação”. Para 

Claval (1999) o território é o pertencimento individual do grupo, onde os grupos só 

existem porque se identificam com os sujeitos e com o território apropriado. 
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Território está ligado ao poder, à política, as relações que os sujeitos têm com o 

território em que vivem – podendo esses construir e desconstruir territórios – e com 

eles a sua identidade. 

Tratando da territorialidade, ela pode ser definida por Haesbaert (2004) como 

algo abstrato, simbólico, uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao 

qual se refira não esteja concretamente manifestado (poder simbólico). Ou seja, 

podemos ter o sentimento de territorialidade e de pertencimento porque nos 

identificamos com determinados grupos sociais que compõem àquele território e 

criam determinadas territorialidades. Podemos ter várias territorialidades em um 

mesmo território, ou mesmo, sem possuir um (Ex: territorialidade manifestada pelas 

feiras livres). 

Com o deslocamento dos camponeses o que ocorre é a perda de vínculo 

identitário, ou de territorialidade com aquele território. Nessa perspectiva, não há 

como separar a questão da identidade com o conceito de território. Dessa forma, 

Claval (1999) aborda a questão da identidade na formação territorial e suas relações, 

colocando que 

Os problemas do território e a questão da identidade estão 
indissociavelmente ligados: a construção das representações que 
fazem certas porções do espaço humanizado dos territórios é 
inseparável da construção das identidades. Ambas são produtos da 
cultura. Elas promovem e definem outras identidades e outros 
territórios. Crises identitárias causam a modificação da relação com o 
espaço (CLAVAL, 1999, p.16). 

 

Daí consideramos a mobilidade territorial do trabalho um fenômeno 

proveniente do sistema capitalista que resulta em crises identitárias, mudança no 

modo de vida e a perda de vínculo do camponês com seu novo território: a área 

urbana da cidade. Ele acaba por não sentir-se pertencente aquela realidade, aquele 

outro ritmo e modo de vida, e tampouco nutre os sentimentos que tinha com a terra 

quando vivia no campo. Acaba-se a relação do homem com a terra, agora é 

meramente material e congelada a relação que possui com ela.  Segundo Heidrich 

(1985) o sujeito vivencia a “situação de exclusão, da expulsão da pessoa de sua 

condição territorial, da ruptura de seus vínculos com a própria localidade” (p.30). 
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Resultando em condições precárias de subsistência, como o desemprego, falta de 

moradia e distanciamento da cultura.  

Nesse viés compreendemos o território como o lócus ou palco dos 

acontecimentos, onde o poder político-econômico-ideológico se realiza a partir do 

sistema capitalista, onde manifesta-se o fenômeno da mobilidade territorial do 

trabalho em detrimento de outras relações de identidade e apego à terra. O território 

transforma-se em um mosaico de territorialidades, onde “o indivíduo, por exemplo, 

vive ao mesmo tempo ao seu nível, ao nível de sua família, de um grupo, de uma 

nação. Existe, portanto multipertencimento territorial” (BAREL, p.35, 1986). Nesse 

contexto o trabalho irá possuir dois sentidos distintos: o primeiro é o trabalho atrelado 

ao capital e à sua mobilidade territorial, visando o acúmulo primitivo de capital e lucro; 

o segundo diz respeito ao ato de produzir para a subsistência, também dentro do 

sistema capitalista mas sem a exploração e a produção da mais valia, o que caracteriza 

a classe camponesa.  

Nessa perspectiva, é preciso entendermos a mobilidade do trabalho como uma 

forma de exclusão social que provém da lógica do sistema capitalista, que 

forçadamente obriga o deslocamento de milhares de trabalhadores de determinado 

território para outro, provocando a perda de vínculo identitário o tornando mera peça 

da engrenagem do capital. Sendo assim podemos colocar que o capital é 

desterritorializante e desenraizador, o que promove “um processo de 

reterritorialização espacialmente descontínuo e extremamente complexo” 

(HAESBAERT, p.214, 1994) onde os grupos irão  reterritorializar diferentes territórios, 

produzindo novas relações sociais 

 

Considerações Finais  

Entendemos que em cada período histórico, a relação do homem com a 

natureza modificou-se a partir do conjunto de técnicas criados em cada época, 

propiciando ao homem e a sociedade novos modos de enxergar o território, e 

consequentemente utilizá-lo para sua subsistência, criando novos mecanismos e 

apurando as técnicas existentes. Com o surgimento do sistema capitalista no século 

XIX, a organização dos sujeitos através do trabalho modificou-se, criando a nova 
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escravidão proposta por Marx, onde a acumulação primitiva do capital e o surgimento 

de classes sociais fez nascer à hegemonia da classe dominante sobre outra 

hegemonizada, ou dominada. 

Nesse contexto a mobilidade do trabalho é um fenômeno proveniente do 

modo de produção capitalista que possui caráter forçado e desterritorializador, pois 

promove o deslocamento dos sujeitos – aqui tratados como camponeses – para outros 

territórios que não possuem vínculo identitário ou apego, gerando conflitos e crises 

sociais, como o desemprego, a falta de moradia, péssimas condições de subsistência, 

entre outros. Tal fenômeno abrange a dialética campo-cidade, que constatamos 

ocorrer no município de União da Vitória-PR, através de dados estatísticos. A partir 

dessa realidade, é intuito da pesquisa averiguar como foi e está sendo o processo de 

reterritorialização do camponês que desloca-se do campo para a cidade, e que muitas 

vezes perde seu vínculo territorial não sentindo-se pertencente àquele outro modo de 

vida imposto pelo capital. 

 

Referências  

ALMEIDA, Rosemeire Aparecida de. O Conceito de Classe Camponesa em Questão. 
Terra Livre, v. 21, p. 73-87, 2004.  

BAREL, Yves. 1986. Le social et ses territoires. In: AURIAC, F. ; BRUNET, R. (orgs.)  
Espaces, Jeux et Enjeux. Paris: Fayard e Fondation Diderot.  

CLAVAL, Paul. O Território na transição da Pós – Modernidade. Géografhies et 
Cultures, Paris, n. 20, inverno 1996. 

GAUDEMAR, Jean Paul de. Movilidad del trabajo y acumulación de capital. México: 
Era, 1979. 

GOMES, Fábio Guedes. Mobilidade do Trabalho e Controle Social: Trabalho e 
organizações na era neoliberal. In: Revista Sociol. Polít. Curitiba, v. 17, n. 32, p. 33-49, 
fev. 2009. 

HAESBAERT. Rogerio. Dos multiplos Territórios à multiterriorialidade. In: (Org) 
HEIDRICH, Alvaro Luiz. COSTA, Piños Benhur.PIRES, Claudia Luiza Zeferino. 
UEDA,Vanda. A emergência da Multiterritorialidade. A Ressignificação da relação do 
humano com o espaço. Editora Ulbra. UFRGS. 2008. 

HEIDRICH, Alvaro Luiz. Territorialidades enredadas: formação das territorialidades 
nacionais e regionais e problemas decorrentes da intereção socio espacial global. In: 



 

 
811 

(Org) HEIDRICH, Alvaro Luiz. COSTA, Piños Benhur.PIRES, Claudia Luiza Zeferino. 
UEDA,Vanda. A emergência da Multiterritorialidade. A Ressignificação da relação do 
humano com o espaço. Editora Ulbra. UFRGS. 2008. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/> Acesso em: 10 jan. 2015.  

IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível 
em: <http://www.ipardes.gov.br/> Acesso em: 10 jan. 2015. 

MARX, Karl. 1989. O capital. Rio de Janeiro : B.Brasil. 

OLIVEIRA, Ana Maria Soares; THOMAZ JÚNIOR, Antonio. A Relação Homem/Natureza 
no Modo de Produção Capitalista. Revista Pegada Eletrônica (Online), Presidente 
Prudente, v. 3, n.especial, p. 123-130, 2002.  

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: 
movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária. Estudos Avançados, IEA/USP São 
Paulo, v. 15, n.43, p. 185-206, 2001.  

PAULINO, Eliane Tomiasi. A diversidade das lutas na luta pela terra. Revista Eletrônica 
da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Três Lagoas, v. 1, p. 27-47, 2006.  

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ed. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009. 

THOMAZ JÚNIOR, Antonio. Os limites da teoria, e a plasticidade do trabalho (repensar 
auto-crítico sobre a classe trabalhadora no Brasil). Pegada (UNESP. Impresso), v. 7, p. 
7-40, 2006. 

 

 

 

 

 



 

 
812 
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Eixo temático: Multiterritorialidade, identidade e cultura. 

Resumo 
Localizado no distrito de Abapã em Castro - PR, o Assentamento Três Lagoas possui a 
Associação de Trabalhadores Rurais do Três Lagoas, composta por 12 famílias. Pela própria 
história do Assentamento, envolvido com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), além das relações familiares presentes na composição do Assentamento, é visível neste 
território, valores e afetos entre os sujeitos, consolidando territorialidades afetivas e 
solidárias. Em 2014, como parte do estágio obrigatório do Bacharelado em Geografia da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), juntamente com a Incubadora de 
Empreendimentos Solidários (IESol) - programa de extensão da UEPG -, realizamos um 
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), utilizando duas ferramentas - mapa social e matriz de 
organização comunitária - no intuito de compreender a relação dos sujeitos com o território, 
onde frisamos uma articulação entre o território, identidade e representação do espaço. Neste 
sentido, este artigo tem por objetivo apresentar a discussão acerca da relação entre território 
e identidade, além de levantar os resultados obtidos a partir da aplicação do DRP no 
Assentamento.  
Palavras-chave: Território; Diagnóstico Rural Participativo; Representação do espaço. 
  
Abstract 
Located in Abapã district in Castro - PR, the Settlement Três Lagoas has the Rural Workers 
Association of Três Lagoas, composed by 12 families. By the history of the settlement, involved 
with the Movement of Landless Workers (MST), in addition to family relationships present in 
the settlement of the composition, is visible in this territory, values and affections between 
subjects, consolidating affective solidarity and territoriality. In 2014, as part of the compulsory 
stage of the Bachelor in Geography from the State University of Ponta Grossa (UEPG), together 
with the Incubator of Solidarity Enterprises (IESol) - outreach program of UEPG - we conducted 
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a Participatory Rural Appraisal (PRA) using two tools - social map and array of community 
organization - in order to understand the relationship of individuals with the territory, where 
we stress a link between the territory, identity and representation of space. In this sense, this 
article aims to present the discussion about the relationship between territory and identity, as 
well as raising the results obtained from the application of PRA in the settlement.  
Key words: Territory; Participatory Rural Appraisal; Representation of space.  

 

Introdução 

O espaço rural brasileiro notavelmente é local de intensos conflitos sociais, 

especialmente devido à posse e a propriedade da terra, através da implementação da 

reforma agrária uma real necessidade para solucionar tais conflitos e problemáticas 

agrárias, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) revela-se como um 

importante movimento dentro desta discussão. Sobre isto, além das questões de 

cunho territorial, tais conflitos envolvem outras temáticas, especialmente relacionadas 

a questões mais subjetivas, como as simbólicas e identitárias.  

Em 1989, aproximadamente noventa e cinco famílias do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam a fazenda Geosul, no Distrito do 

Abapã – Município de Castro (PR), sendo oriundas de diversas localidades do Paraná. A 

própria essência, luta e composição do MST, além das relações familiares presentes na 

ocupação, mostram-se relevantes nesta discussão sobre território e identidade, 

especialmente as que envolvem questões simbólicas e de afeto.  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 1991, 

decretou assentamento para 12 famílias na localidade, formando então o 

Assentamento Três Lagoas. Estas famílias construíram o território do assentamento 

através da reterritorialização das próprias, produzindo novas territorialidades e 

criando o pertencer e o sentir ao território.  

Depois de assentados em 1994 alguns trabalhadores se articularam e criaram a 

Associação de Trabalhadores Rurais do Três Lagoas, o que propiciou a compra coletiva 

de instrumentos e insumos agrícolas, a venda coletiva de produtos agrícolas, 

participação em alguns projetos sociais do governo, como o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA). 

Tendo isto como escopo, buscamos entender o território do assentamento 

através de seus arranjos sociais e sua identidade territorial, utilizando a concepção do 
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Diagnóstico Rural Participativo (DRP) exposta por Verdejo (2006), principalmente de 

duas ferramentas: o mapa social e a matriz de organização comunitária. Sobre o DRP, 

Souza (2009, p.36) nos coloca que “a utilização das metodologias participativas do 

DRP, representa um verdadeiro avanço para o processo de participação do povo”, no 

qual a intenção era construir pontes de solidariedades entre os moradores do 

assentamento, visando ainda coletividade na hora de pensar o território e identidade.  

Tal diagnóstico se mostrou uma importante ferramenta para entender as 

relações dos moradores com o território, especialmente as de cunho simbólico e 

afetivo, bem como das territorialidades tecidas a partir das vivências e experiências 

dos sujeitos.  

Para tanto, além da proposta apresentada por Verdejo (2006), nos ancoramos 

na concepção de território, identidade e identidade territorial proposta por Haesbaert 

(2012, 2007, 1999) e Aresi (2008), além da discussão proposta por Kozel (2013, 2007, 

2002) sobre mapa mental e representação do espaço, especialmente para 

compreender e articular a relação entre território, identidade e representação do 

espaço no Assentamento Três Lagoas. Por conseguinte, apresentaremos tal debate 

teórico-conceitual e posteriormente os resultados obtidos através do DRP, tendo como 

premissa a relação entre o território e as subjetividades presentes na construção deste 

território de lutas e conquistas. 

Vale salientar que este trabalho realizado no Assentamento Três Lagoas é 

resultado do estágio obrigatório do Bacharelado em Geografia da UEPG durante o ano 

de 2014, em conjunto com a Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol), um 

programa de extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A 

Incubadora realiza suas ações e atividades baseada nos princípios da Economia 

Solidária (ECOSOL), que dentre eles incluem a valorização das experiências e vivências 

dos sujeitos aos quais trabalha. Neste sentido, o resultado deste trabalho, usando 

especialmente o DRP como importante ferramenta metodológica, mostrou-se como 

relevante instrumento para repensar e nortear as ações desenvolvidas pela 

Incubadora.  
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 Desenvolvimento Teórico-Metodológico  

A metodologia se deu através de leituras sistemáticas de artigos enfocando nas 

questões de território, identidade e representação do espaço, e também fizemos 

práticas de campo. Utilizou-se a concepção do DRP, em que “o Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as 

comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar 

o seu planejamento e desenvolvimento” (VERDEJO, 2006, p.6). 

Foi explorada a concepção de mapa mental, em que são “uma forma de 

linguagem que reflete o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos 

signos são construções sociais” (KOZEL, 2007, p.115). E também, foi aplicado um 

questionário (ver em Apêndices) para compreender o território do assentamento.  

 

Resultados e Discussão  

Breve discussão acerca dos conceitos de território e identidade  

O ambiente rural brasileiro, no processo de luta e conquista pela terra, 

perpassam por distintas questões, tanto do ponto de vista territorial, quanto 

identitária, especialmente nos momentos que envolvem antes e depois o 

assentamento. A configuração territorial claramente se modifica neste processo e 

também as territorialidades e identidades que envolvem a nova condição dos 

assentados. Velhas e novas territorialidades e identidades entram em conflito neste 

importante momento histórico. 

De acordo com Haesbaert (2007; 2002; 1999), o debate a respeito de 

identidade e ao território interessa aos geógrafos porquê de forma genérica, todo 

território existe algum tipo de identificação ou valoração simbólica, onde a relação 

com o território se dá tanto na esfera material concreta, quanto no campo das ideias, 

sendo parte importante nos processos de identificação social.  

O autor aborda o conceito de território a partir das relações de poder e do 

poder símbolico - onde as questões de poder dentro da discussão dos assentamentos 

rurais é bastante pertinente, especialmente na questão da luta pela terra - e acredita 

que “o território está marcado por relações de poder (...) desde o poder mais visível e 
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“material” ao poder “invisível” e simbólico do imaginário e das representações” 

(HAESBAERT, 2007, p.37).  

 Pensando no exposto acima, para o autor a identidade pode se referir a 

objetos, coisas, e pessoas, e implica uma relação de semelhança ou de igualdade, 

moldada pela construção simbólica, cuja base material serve de referente para a 

construção de muitas identidades, porque determinadas identidades ou facetas de 

uma identidade manifestam-se em função das condições espaço-temporais em que o 

grupo está inserido. 

Neste viés, podemos considerar o território como base material para a 

construção destas identidades. Haesbaert (2012, 2007) aborda o conceito de território 

através do poder e do poder simbólico, em que neste ambiente, a ambivalência entre 

o território material e o território simbólico, é estruturado “de acordo com a força das 

funções e dos significados que lhe são atribuídos pelos diferentes sujeitos sociais em 

(territorializ)ação” (HAESBAERT, 2012, p.34), levando em conta as relações de poder 

(afetivas). No qual são “territórios dotados de forte significação” (HAESBAERT, 2012, 

p.34).  

Então, o território está permeado por afetos, memórias e vivências de seus 

sujeitos, em que as imagens e representações das territorialidades do território 

ajudam a compor as identidades territoriais.    

Aresi (2008, p.266) comenta que “o território é visto não apenas como um 

espaço delimitado politicamente, mas, sobretudo como um espaço permeado de 

relações sociais, simbólicas e de afetividade”. E complementa argumentando que  

o território é o resultado da relação da humanidade com o espaço, 
ou seja, é a representação de nossa identidade. No entanto, neste 
mesmo território pode haver várias territorialidades, ou seja, 
diferentes identidades que podem entrar em conflito entre si, se 
estiverem no mesmo plano (ARESI, 2008, p.266).  

 

Esta discussão nos leva a pensar na questão de territorialidades, Haesbaert 

(2007, p. 40) explana que “a territorialidade é um sentido simbólico do território (...) a 

territorialidade é uma dimensão simbólico-cultural do território, e tange em uma 

identificação territorial (...) e a territorialidade remete a uma imagem e/ou símbolo de 

um território”. E que “a territorialidade pode tanto situar-se num campo 
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eminentemente simbólico, como pode levar a ações efetivas na construção ou na 

defesa e/ou manutenção material de espaços de identidade” (HAESBAERT, 2007, 

p.44). Resumindo, a territorialidade é o local onde os valores e afetos são expressos, se 

matem vivos, valorizados e simbolizados, fortalecendo os aspectos culturais e 

identitários.  

O território nos imbrica a pensar na identidade dos indivíduos através da 

relação território-identidade, pois a construção de identidades territoriais envolve um 

movimento que vai da identidade ao território e do território à identidade, onde as 

identidades territoriais estão entre o espaço representado e a representação do 

espaço, sendo um campo de valores e sentidos (HAESBAERT, 2007; 1999).   

Essa dimensão simbólica do território é discutida por Haesbaert (2001):  

o território envolve sempre, ao mesmo tempo [...], uma dimensão 
simbólica, cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída 
pelos grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o 
espaço onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de 
apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-
disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como forma de 
domínio e disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 2001, p. 
120).  

 

Para o autor, o território pode ser construído no e pelo movimento, é ritmo, 

fluxo, rede e não uma questão estática, fixa, imutável. Esses movimentos são dotados 

de significados, expressividade, ou seja, simboliza algo pra quem constrói e/ou usufrui. 

Assim, o território não deve ser visto apenas na sua natureza material, já que é não é 

algo dado, é uma construção, ou seja, deve-se pensar numa noção que território que 

abranja seu caráter simbólico. Nessa perspectiva, o território é construído no jogo 

entre material e imaterial, funcional e simbólico, que pode moldar e ser moldado pelas 

identidades culturais, sendo um relevante meio de coesão dos grupos sociais. Por 

conseguinte, o território, para Haesbaert (2007, p. 41) pode ser visto “(...) a partir da 

concepção de espaço como um híbrido – híbrido entre sociedade e natureza, entre 

política, economia e cultura, e entre materialidade e 'idealidade', numa complexa 

interação tempo-espaço”. 

Sobre esta mesma discussão, Junior e Vargas (s/d) num trabalho sobre as 

identidades e territorialidades em assentamentos rurais acreditam que a identidade 
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não é caracterizada apenas pelo contexto sócio-cultural ao qual uma comunidade foi 

submetida, mas também pelas formas de apropriação do espaço e seu processo de 

produção. Ao mesmo tempo, neste contexto de assentamentos rurais, o fato de 

muitos assentados serem oriundos de localidades diferentes e assim possuírem 

culturas diferenciadas também é uma problemática a ser considerada. Os autores 

acreditam que o que determina a identidades dos assentados são as relações de 

trabalho com a terra, atribuindo-lhes assim uma identidade camponesa.   

 

Uso do diagnóstico rural participativo (DRP) no Assentamento Três Lagoas – Castro  

Ao explorar a discussão acerca de território e identidade, como propomos 

acima, é necessário levar em consideração as experiências e vivências dos sujeitos que 

compõem as análises destes dois conceitos. Para tanto, o uso do Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) no Assentamento Três Lagoas se mostrou relevante, visto que era a 

partir da relação dos assentados com o seu território e a construção da identidade e 

representação social que nos interessava. 

 De acordo com Souza (2009) 

um processo participativo deve proporcionar a oportunidade de 
auto-avaliação de si e da cultura do grupo a que pertence, 
capacidade reflexiva sobre os efeitos de vida cotidianas, capacidade 
de criar e recriar não somente objetivos materiais, mas, também, e, 
fundamentalmente, criar e recriar formas novas de vida e de 
convivência social (SOUZA, 2009, p.36). 

 

Utilizando a concepção de DRP, apontada por Verdejo (2006), nos ancoramos 

em duas ferramentas do DRP para compreender o território do assentamento, sendo 

elas: o mapa social e a matriz de organização comunitária. A matriz de organização 

comunitária, conhecida mais como ‘FOFA’, tem como objetivo analisar a organização 

da comunidade visando às fortalezas, oportunidades, fraquezas e as ameaças. 

Sabendo disso, nos voltamos ao ‘FOFA’ para a compreensão do território do 

assentamento, e para as relações entre os seus moradores. Ela nos mostrou como o 

território foi orquestrado pelos indivíduos do assentamento. Em que, este território 

está angariado por redes de sociabilidades e solidariedades, ou territorialidades 

sociáveis e solidárias, onde os valores e afetos são à base do espaço de vivência 
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(territorialidade) ligados fortemente com o sentimento de resistência ou de luta pela 

terra, através da participação do/no MST. A sua aplicabilidade pode ser vista na Figura 

1, abaixo:  

 

Figura 1 – Aplicação do FOFA 

 
Fonte: Miranda, Everton. 2014. 

 

Elucidando um território de esperança, movido pelo sentido de pertencer e ter 

algo para desenvolver o seu viver familiar, aprofundado pela felicidade e pelos afetos 

entre os indivíduos viventes do próprio. Corroborando com está ideia, Vargas (2008) 

comenta que a relação de amizade entre as pessoas criam as vivências e, isto com o 

tempo produzirão o espaço vivido (ou de vivência). Em que a “cotidianidade do 

espaço” no que “a cotidianidade diz respeito ao mundo vivido, ao espaço imediato de 

realização do indivíduo” (VARGAS, 2008, p.104).   

O mapa social cujo propósito é levantar informações sobre a estrutura social da 

comunidade, nos mostrou as territorialidades do assentamento, sendo caracterizada e 

visualizada pelas estradas, casas e espaços de convivência da localidade, como mostra 

a Figura 2. Mostrando também, um território imaginado e vivido, em que o sujeito se 

remete as suas memórias e suas imagens para construir sua representação do próprio, 

como mostra a Figura 3. Pensando nisto, Kozel (2013, p.59) explana que “uma imagem 
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a ser construída ou decodificada passa por diferentes filtros e linguagens, o que é 

inerente a cada indivíduo, que estabelece códigos simbólicos próprios de acordo com a 

sua visão de mundo”.  Contudo “os mapas sempre se constituíram a partir da 

percepção e representação de imagens mentais” (KOZEL, 2013, p.60). E isto respaldará 

fortemente na Geografia da Representação, que de acordo com Kozel (2002, p.215) ela 

“capta a experiência vivida por cada indivíduo em suas relações com o território”.  

 

Figura 2 – Mapa social do Assentamento Três Lagoas 

 
Fonte: Miranda, Everton. 2014.  
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Figura 3 – Construção do Mapa social 

  
Fonte: Silva, Marcia Alves Soares da. 2014.  

 

Como aclamado anteriormente, o território do assentamento está orquestrado 

por valores e afetos, em que seus indivíduos criam espaço vivido e redes de amizades 

e de solidariedade. No assentamento percebemos que em alguns locais de seu 

território, temos territorialidades bem coletivas, sendo caracterizada por ‘vilas rurais’ 

como alguns moradores a denominam, em que estes territórios são compostos por um 

aglomerado de casas, compondo um ambiente de fraternidade, como mostra a Figura 

4:  
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Figura 4 – Territorialidade coletiva 

  
Fonte: Miranda, Everton. 2014. 

 

Considerações Finais  

Como podemos observar, o território do assentamento Três Lagoas está 

constituído por laços de afetividades e solidariedades, como exemplo as vilas rurais; e 

também constituí um território de luta e esperança através da relação entre os 

indivíduos e com o MST. Percebemos que as territorialidades dos sujeitos viventes 

estão impregnadas de afetos, vivências, memórias e imagens. Assim, sua identidade 

territorial está carregada de sentimento e valores.  

O DRP aplicado no assentamento proporcionou uma ferramenta importante 

para compreender o território, porque articula tanto as questões estruturais quanto 

espaço-simbólico do próprio. A partir da aplicação desta metodologia, foi possível 

compreender todo o arranjo socioterritorial da localidade através da articulação com 

os moradores, mostrando como os próprios veem o seu território coletivo/individual e 

suas identidades.   
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Apêndices  

‘Questionário sobre o território do assentamento’: 

1. O que é o assentamento para você? 

2. Como que se configura o território (área) do assentamento? 

3. Como que é a sua relação com as outras pessoas? 

4. Qual a lembrança mais marcante vivida no assentamento?  
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A RELAÇÃO DO TERRITÓRIO E AS REDES DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

The relation of the territory and the networks of rural development 
 

Leomar Rippel177 
Keili Lucí Rocha178 

 

Eixo Temático: Geografia, Política, Território e Poder 

Resumo 
Este trabalho tem o objetivo de realizar algumas considerações acerca da relação entre 
território e redes de desenvolvimento. Acredita-se na importância de tal análise em função de 
que o território é constituído a partir do espaço, sendo o resultado das ações sociais nele 
conduzidas. A problemática deste trabalho é tentar compreender as interconexões/relações 
das redes horizontais e verticais de desenvolvimento rural com os elementos endógenos e 
exógenos de desenvolvimento territorial. O trabalho será pautado na perspectiva ator rede, 
que são as redes sócio técnicas de desenvolvimento e suas influências nas abordagens 
territoriais. 
Palavras-chave: Ator-rede. Desenvolvimento rural. Território. 
  

Abstract 
This work has to make some considerations about the relationship between territory and 
development networks. Believes in the importance of such an analysis in terms of the territory 
is made from space, being the result of social actions conducted on it. The issue of this work is 
to try to understand the interconnections  ratios of horizontal and vertical networks of rural 
development with endogenous and exogenous elements of territorial development. The work 
will be guided by the  network actor perspective, that are the networks  development and 
their influence on territorial approaches. 
Key words: Actor-network. Rural development. Territory 
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Introdução  

Pretende-se neste trabalho, realizar uma abordagem em torno de alguns 

conceitos sobre território e redes de desenvolvimento rural, o território é visto nesse 

caso como uma construção da práxis social onde as forças globais e locais exercem 

influência neste espaço construído socialmente. Também será analisado, as redes 

verticais (longas) e horizontais (curtas) de desenvolvimento rural, a fim de 

compreender suas influências no território. 

Acredita-se que é de extrema relevância a abordagem da teoria ator-rede, para 

tentar compreender a dinâmica territorial, pois, acredita-se que numa análise de um 

dado território é preciso levar em consideração os elementos humanos e não 

humanos, ou seja, para compreender o território é necessário não dicotomizar 

sociedade e natureza e elementos humanos e não humanos. Portanto, é necessário 

analisar todos os atores sócios-técnicos no processo da dinâmica territorial. Assim a 

temática será metodologicamente bibliográfica com base nas teorias de Saquet, Mior, 

Raffestin, Dematteis, Latour, dentre outros.   Inicialmente será apresentada a dinâmica 

do território como práxis social seguido das influências das redes de desenvolvimento 

rural para o território. Após será destacado de que forma estas redes se relacionam e 

se difundem nos aspectos endógeno e exógeno para aprimorar os processos de 

produção e ampliar a horizontalização das redes para o desenvolvimento. 

As contribuições deste trabalho são no sentido de discutir com os autores que 

o território é resultado da ação social influenciado pelos interesses, portanto, relações 

de poder e, que as redes verticais ou forças globais influenciam o território, mas ao 

mesmo tempo o território reconfigura estas redes longas em escala local ou resistem a 

elas elaborando estratégias e ações no espaço territorial estimulando as redes 

curtas/locais de desenvolvimento. 

 

Território como práxis social e a interconexão dos processos globais e 
locais   

Por considerar que “Espaço e território não são termos equivalentes” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 143), não iremos adentrar nas discussões conceituais ou 

terminológicas sobre as diferenças de espaço, região e território, mas é imprescindível 
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compreender que o “espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do 

espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que 

realiza um programa) em qualquer nível” (1993, p. 143).  

Nessa perspectiva, pretende-se afirmar que o território é o resultado de 

múltiplos processos, sendo eles políticos, econômicos, sociais, culturais e técnicos.  

Dessa forma, ele estaria envolvido em diversos processos externos e internos a si. Por 

isso, o território não pode ser visto apenas sob a ótica do local e, sim constantes 

processos de conexão com os elementos globais.  Nesse caso, o território, 

Substantiva-se uma perspectiva de desenvolvimento na qual tenta-se 
conciliar a produção de mercadorias com a recuperação e a 
preservação do ambiente, valorizando-se o lugar, porém não de 
maneira desarticulada de processos mais gerais e amplos efetivando 
em escalas como a nacional e ou internacional. Para tanto, a 
organização política e o envolvimento dos sujeitos, a 
formação/educação, o planejamento e gestão, as redes de 
cooperação, a valorização das identidades, entre outros processos, 
são fundamentas na redefinição da produção e de outros aspectos da 
vida cotidiana, numa concepção de desenvolvimento que envolve 
necessariamente o rearranjo das relações de poder.  (SAQUET, 2008, 
p.15). 

 

Nesse sentido, embora exista no local a valorização desse espaço, onde os 

sujeitos são visto como produtores de múltiplos processos e imbricados em diversas 

relações de poderes locais, devem ao mesmo tempo serem vistos articulada com as 

redes poderes globais, sendo assim, o local não é apenas um mero depósito passivo 

das articulações provenientes da globalização. Para Dematteis, 

Qualquer política econômica, social e cultural, que objetiva ser eficaz 
deve ocupar-se do território, visto não somente como produto do 
agir humano, mas também e sobretudo como meio e matriz de um 
futuro, visando à proteção do conjunto de condições necessárias à 
vida. Isso equivale a dizer que, para produzir cultura e 
desenvolvimento econômico, precisamos agir considerando a 
territorialidade (2008, p. 34).  

 

Dessa forma, mesmo que as redes de poder globalmente constituídas exerçam 

grande influência em um determinado território, devemos considerar que existe 

resistências por parte do local em não adotar as técnicas produzidas de forma 

padronizada nas redes globais. Segundo Mior “Os fenômenos globais são 
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fragmentados e reinterpretados em nível local. Em outras palavras, os fenômenos 

globais seriam permanentemente mediados e reconfigurados pelos atores locais” 

(MIOR, 2003, p. 27).  

De acordo com Saquet (2008), o território corresponde, a influência sobre um 

determinado espaço ou área, com estratégias para influenciar, controlar recursos, 

fenômenos, relações e pessoas, estando dessa maneira, ligado a maneira como as 

pessoas utilizam, organizam e dão significado à aquele determinado lugar. Ainda para 

o autor, o “contexto que se elabora o conceito de desenvolvimento territorial, 

compreendido levando-se em consideração os componentes de cada território, ou 

seja, tanto os econômicos, como políticos, culturais e ambientais” (p. 28). 

É nesse sentido, que devemos perceber os processos macros, produzidos a nível global 

que influenciam o território, porém, ele também é capaz de agir através dos sujeitos que ali 

estão, para tanto, é importante,  

[...] distinguir-se uma territorialidade de passiva e “negativa” que , 
com estratégias de controle e com o sistema normativo associado, 
objetiva excluir sujeitos e recursos, e uma territorialidade ativa e “ 
positiva” que deriva das ações coletivas terrritorielizadas e 
territorializantes dos sujeitos locais e objetiva a construção de 
estratégias de inclusão. (DEMATTEIS, 2008, p.35). 

 

 O território é visto então, como uma relação dialética entre o local e o geral, entre as 

redes de poder produzidas a longa distância e as produzidas a nível local, pois ao mesmo 

tempo em que há assimilação do território pelos elementos externos, ele também é capaz de 

produzir ações que visam efetivação de estratégias. Nesse sentido,  

Na construção das formas passivas da territorialidade, de fato, aos 
sujeitos (locais) são transferidos comportamentos pré-definidos pelas 
estruturas de controle, de acordo com expectativas externas, sem se 
prever que possam agir de maneira própria, com ações autônomas. 
Já na territorialidade ativa os sujeitos locais efetivam papéis e ações 
configurando, desse modo, estratégias de resposta/resistência com 
relação às imposições de controle, contribuindo para realizar 
mudanças e inovações (DEMATTEIS, 2008, p.35). 

 

Para Raffestin, “o território se apóia no espaço, mas não é espaço. É uma 

produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que 

envolve, se inscreve num campo de poder” (1993, p. 144). Por conseguinte o território 

é visto como uma construção a partir do espaço, com estratégias para controlar 
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diversos recursos, ou seja, existe múltiplas relações de poder que estão diretamente 

ligados as características próprias, isso quer dizer que,  

A territorialidade corresponde ao controle sobre uma área ou 
espaço; é uma estratégica para influenciar ou controlar recursos, 
fenômenos, relações e pessoas e está intimamente relacionada ao 
modo como as pessoas usam a terra, organizam o espaço e dão 
significado ao lugar. A Territorialidade é uma expressão do poder 
social, conformando o território. Este é entendido como uma área 
controlada e delimitada para alguma autoridade, resultado de 
estratégicas de influencia social (SAQUET, 2008, p. 17). 

 

Portanto, o desenvolvimento territorial não ocorre desconectado das redes de 

desenvolvimento global, e sim “ocorre quando a super-mobilidade em nível global 

interage e combina com a fixidez do nível local” (DEMATTEIS, 2008, p. 40). Em vista 

disso, para Saquet, 

As dinâmicas territoriais dependem da infra-estrutura e das 
estratégicas espaciais organizadas segundo as possibilidade de 
localização industrial e de serviços, reforçando as diferentes 
possibilidade de desenvolvimento local embasando na combinação 
da capacidade de articulação interna das forças locais, da sua 
capacidade de recebimento e de utilização dos impactos externos e 
das combinações possíveis entre os padrões de localização das 
atividades em áreas e eixos considerando-se, logicamente, os vários 
aspectos da continuidade e da descontinuidade territorial. (2008, p. 
24 – 25). 

 

Segundo Dematteis, a territorialidade não é a consequência da conduta 

humana sobre o território, mas o processo de constituição de tais comportamentos, o 

“conjunto das práticas e dos conhecimentos dos homens em relação à realidade 

material, a soma das relações estabelecidas por um sujeito com o território [...] e com 

os outros sujeitos (2008, p. 34). 

[...] território, [...] significa conexão, articulação, resultado e condição 
da dinâmica sócio espacial. E o desenvolvimento é marcado pela 
especialização produtiva local e, ao mesmo tempo, pela agregação 
territorial, por mudanças/inovações e por permanências sociais e 
territoriais (SAQUET, 2008, p. 26).  

 

Destarte, o território não pode ser visto distante de múltiplas redes de poder 

interconectadas, sendo elas longas ou curtas, o território nesse caso “é objetivado por 

relações sociais concretas e abstratas, relações de poder e dominação, o que implica a 
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cristalização de uma territorialidade ou de territorialidades no espaço, a partir das 

diferentes atividades cotidianas” (SAQUET, 2008, p. 18). Para Schneider, a abordagem 

territorial.   

[...] pressupões que o nível adequado de tratamento analítico e 
conceitual dos problemas concretos de ser o espaço de ação em que 
transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e 
institucionais. Este espaço é construído a partir da ação do indivíduo 
e o ambiente ou contexto objetivo em que estão inseridos. Esse 
contexto é entendido com o território (...), esta perspectiva também 
propõe que as soluções e respostas normativas aos problemas 
existentes nestes espaços encontram-se nele mesmo (2003, p. 7). 

 

Isso nos remete a abordagem territorial de desenvolvimento rural, onde 

território não pode ser visto apenas como unidade administrativa politicamente, mas 

sim analisado, antes de tudo, como relações sociais num espaço concreto.  

“Tottavia se la risorsa territoriale è um costrutto, esso è temporalmente breve, 

relativo ad uma specifica società locale, ad uma determinato universo técnico e a uma 

mediazione culturale” (CORRADO, 2005, 52). Assim o autor complementa afirmando 

ser o território um espaço de construção contínua na sociedade. Entende-se que 

ocorre transformações e o território vai constituindo-se na medida que seus atores 

modificam os espaços através dos processos produtivos conduzidos pelo ser humano. 

 

Desenvolvimento territorial e as redes de desenvolvimento rural  

A partir dos anos 1950, assistimos o fenômeno da revolução verde, prática esta 

marcada pela alta densidade técnica nos processo produtivos, com a utilização cada 

vez maior de insumos agrícolas e agrotóxicos, tecnologias, estas produzidas nos países 

centrais do capitalismo e direcionados para o restante do mundo. Na ocasião 

creditava-se de que esta forma de prática agrícola seria inversamente proporcional 

uma vez que aumentaria a produção de alimentos, diminuiria/aplacaria a fome no 

mundo. Por vários anos inclusive décadas, este modelo de desenvolvimento rural foi 

vista como verdadeira e única e praticada mundo afora. 

Do ponto de vista da produtividade, os dados são inquestionáveis, contudo, se 

analisarmos mais de perto e com mais cuidado, percebemos que esta verdade não é 

tão absoluta como foi propagandeada, pois, a fome no mundo não é problema de 
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produtividade e sim de distributividade. Para tal modelo de modernização do campo 

(Revolução Verde), os agricultores familiares, considerados tradicionais “caberia 

apenas um papel passivo no processo de desenvolvimento econômico (fornecedores 

de recursos para o setor moderno da economia) e que, com o tempo, eles seriam 

suplantados pela expansão de agentes econômicos mais dinâmicos” (ALVES e 

GUIVANT, 2010, p. 04-05).  

Perante a lógica da revolução verde, o meio rural e urbano eram vistos de 

forma dicotômica, sendo campo sinônimo de atraso, enquanto o urbano sinônimo de 

progresso, nessa perspectiva, “Ao rural cabe o papel de receptáculo passivo de 

tecnologias e insumos e de fornecedor de matérias-primas e alimentos para nutrir a 

máquina produtiva e as populações urbanas” (ALVES e GUIVANT, 2010, p. 03). 

Considera-se que nessa concepção de desenvolvimento rural, o campo estaria numa 

relação de subordinação em relação às forças dinâmicas e produtivas do espaço 

urbano, por isso, 

Existe uma visão comumente aceita de que o modelo de 
desenvolvimento rural construído a partir dos anos 50, com a adoção 
de pacotes tecnológicos pautou-se em uma ATER homogeneizadora, 
que muitos anos solapou a capacidade de organização dos 
agricultores retirando-os das arenas de decisões e colocando-os 
como receptores de tecnologias e políticas públicas. Este processo 
embora tenha efetivamente, aumentado a produtividade agrícola, 
trouxe como um dos desdobramentos sociais a redução da 
capacidade dos agricultores de organizarem e administrarem sua 
produção provocando a marginalização de sua iniciativas (ALVES e 
GUIVANT, 2010, p. 02 - 03). 

 

De acordo com Ellis e Biggs (2001), em meados da década de 1960, surge outra 

abordagem sobre o desenvolvimento rural, onde passa a considerar a pequena 

propriedade não mais como sinônimo do atraso, e sim como motor do 

desenvolvimento. Nesse sentido,  

em contrapondo a revolução verde, surgem debates paralelamente a 
difusão do conceito de sustentabilidade (...) sobre qual agricultura é 
desejável, social e ecologicamente sustentável, e apta a oferecer para 
as populações padrões de segurança alimentar, ambiental social. 
Deste questionamento surge boa parte do arcabouço teórico do 
desenvolvimento endógeno (ALVES; GUIVANT, 2010, p. 09). 
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No entanto, ao discutir o desenvolvimento territorial rural apenas pela 

perspectiva das redes longas/globais, onde exerceriam total influencia sobre as redes 

curtas/locais, ou em sentido contrário, estaríamos analisando o desenvolvimento rural 

numa perspectiva dicotômica, nesse sentido,  

[...] os processos de mudança rural não devem ser vistos como 
determinados unicamente pelas forças presentes na globalização do 
sistema alimentar, e seu estudo deve incluir os processos de 
reestruturação rural que envolve as dinâmicas sociais e econômicas 
regionais. Enquanto os processos globais seriam vistos como 
eminentemente verticais e setoriais, os processos de reestruturação 
rural estariam inseridos nas dinâmicas econômicas agrícolas e não 
agrícolas dos territórios locais e regionais (MIOR, 2003, p. 55). 

 

Para compreender melhor as diversas estratégias de desenvolvimento rural 

segundo Mior (2003), teríamos que levar em consideração dois conjuntos principais de 

redes, que se interagem/interconectam no espaço rural, as redes verticais e 

horizontais de desenvolvimento rural. Para o referido autor, 

O termo vertical, refere-se à forma como a agricultura é incorporada 
em processos mais amplos de produção, transformação, distribuição 
e consumo de alimentos e matérias primas, dentro de uma 
abordagem setorial do desenvolvimento. Já o termo redes 
horizontais de desenvolvimento rural refere-se à incorporação da 
agricultura e dos territórios rurais em atividades que os atravessam e 
estão imersas nas economias locais e regionais, inclusive urbanas 
(MIOR, 2003, p. 56). 
  

É interessante levar em consideração as interconexões das redes de 

desenvolvimento rural, pois para Mior “seus alcances e limites, pressupõe a utilização 

da noção de redes [...]. A Forma como se dão as relações sociais entre os agentes 

locais e entre estes e os não locais seria mais importante que pertencer ou não a um 

dado território” (MIOR, 2003, p. 55).  Sendo assim,  

[...] nós devemos estar prontos para reconhecer que estas 
instituições locais vão estar envolvidas em relações complexas com 
instituições não-locais e que o sucesso implica em assegurar que 
essas ligações sejam construídas em termos que permitem que os 
atores locais exercem controle e mantenham uma proporção 
razoável do valor adicionado (LOWE et al apud MIOR, 2003, p. 55). 
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As redes: confluências com o desenvolvimento endógeno e exógeno 

O foco nas redes de desenvolvimento rural, tanto verticais/longas quanto 

horizontais/curtas e suas interconexões, consegue superar a dicotomia de que o 

desenvolvimento rural só pode ser pautado nos elementos exógenos ou endógenos, 

ou nas redes verticais ou horizontais. Compreendemos que em um determinado 

território não se determina, apenas pelos elementos naturais, econômicos, sociais, 

políticos ou culturais, e sim um conjunto de fatores e relações que se estabelece sob e 

sobre ele.  

 Sendo assim, compartilhamos com Mior onde diz que os “fenômenos globais 

são fragmentados e reinterpretados em nível local. Em outras palavras, os fenômenos 

globais seriam permanentemente mediados e reconfigurados pelos atores locais” 

(2003, p. 27).  

Se levarmos em consideração apenas o modelo exógeno ou redes longas e não 

os elementos endógenos ou redes curtas de desenvolvimento rural, corremos o risco 

de cairmos na dicotomia de considerar que apenas “os centros de decisão e de poder 

tenderam a permanecer afastados do local de aplicação e passaram a gerar complexas 

longas redes verticais de poder” (ALVES e GUIVANT, p. 04). Mesmo que, “estas ‘redes 

de poder’ e ‘estas linhas de forças’ de fato se estendem em escala global” (LATOUR, 

1994, p. 120).  

A confluência entre redes, curta ou longa, não consegue se constituir sem levar 

em consideração a relação com os elementos endógeno e exógeno. Há uma 

necessidade de integrá-los, pois conforme Buttel (1994), 

Cada um isoladamente é incapaz de explicar os processos de 
desenvolvimento rural. A perspectiva exógena, associada a uma 
macrossociologia, é incapaz de explicar os modelos de processos 
microssociais. Por sua vez a perspectiva endógena é incapaz de 
explicar os modelos macrossociais. Uma síntese entre ambas 
possibilitaria obter uma perspectiva teórica que capte a 
complexidade da realidade social (SAQUET, 2010, p. 96). 

 

Ou se considerarmos apenas as redes curtas, como único capaz de promover o 

desenvolvimento rural, estaremos afirmando de que as comunidades locais de um 

determinado território exercem um papel pró-ativo e de total resistência na relação local 

versus global, em vista disso, 
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Ilustrar o argumento de que o relacionamento entre diferentes 
escalas não é um caminho de mão única onde localidades seriam 
meros recipientes de fortuna ou destino de cima. Ao invés disso 
localidades estão ativamente envolvidas em sua própria 
transformação embora não necessariamente como maestros de seu 
próprio destino (COOKE et al apud MIOR, 2003, p. 32). 

 

De acordo com Amorim e Staduto as “redes representam uma forma nova de 

organização geográfica das sociedades com o desenvolvimento de técnicas e do 

mercado” (2008, p. 20).  

Na arena da mudança paradigmática surge novas proposições a partir do 

momento em que se passa a estimular a agricultura sustentável e a pequena 

propriedade. Assim será possível tornar as redes um processo de integração com 

potencial para agregar valor aos espaços rurais com a atuação de seus atores, 

Deste modo, a análise do espaço rural, em sua perspectiva 
sustentável, deve ser olhada não como um espaço de 
homogeneidade, mas de espaços híbridos, constituídos por tempos e 
territórios distintos, mas que podem conviver no mesmo tempo e 
espaço (SAQUET, 2010, In: ALVES, 2010, p. 99-100).  

 

Em face disso, entende-se que há grande importância social ao integrar as 

redes de conexão para contribuir com o desenvolvimento rural em seus diferentes 

espaços. 

Para Manuel Castells (2000, p. 497) “as redes constituem-se a nova morfologia 

social de nossas sociedades, e a difusão da lógica de redes modifica de forma 

substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, 

poder e cultura”. Assim as redes ainda permitem “expandir de forma ilimitada, 

integrando novos nós, desde que consigam comunicar-se dentro da rede” (p. 498).  

O cenário da sustentabilidade na perspectiva da teoria ator-rede é promissor 

para os novos tempos.  Quanto mais as redes se entrelaçam, mais difusão e melhores 

poderão ser os resultados dos processos de produção, estirpando assim o domínio de 

redes verticais na busca do equilíbrio de arranjos produtivos. 
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Conclusão 

Considerando a teoria ator-rede na dinâmica das redes sociotécnicas de 

desenvolvimento rural percebe-se que a práxis social é construída pela aliança entre as 

teias que se convergem nos processos de produção de determinados territórios. Estas 

configuram a existência de redes que geram novas relações de produção configurando 

a territorialidade. 

Nesta difusão, encontram-se as redes de desenvolvimento horizontais e 

verticais, que em conexões cristalizam a territorialidade com a abrangência que 

perpassa suas economias permitindo desenvolver suas formas de produção e 

apropriação do espaço. Embora a tecnologia da informação proporcione a difusão das 

redes em processos globais, elas se materializam no território, conforme o 

estabelecimento de suas relações nos diferentes sistemas de produção. Neste sentido 

é mister entender que as redes permitem desmistificar as limitações políticas 

territoriais estabelecidas. Vão além do limite territorial estabelecido, e assim assumem 

fundamental importância constituindo-se coadjuvantes dos processos de maximização 

das relações sociais. 

Neste sentido, o território sofre influências das redes longas em escala global, e 

redes curtas em escala local, através dos meios tecnológicos, agentes sociais e 

políticos que nesta cultura relacional transmitem ordens e valores, por meio de 

mensagens, programas facilitados pela tecnologia. Neste contexto, os elementos 

humanos e não humanos se dinamizam e dão sentido a materialidade das redes, 

importante para o estabelecimento das mesmas no território. 

Portanto, para que a territorialidade aconteça, as redes curtas e longas devem 

estabelecer conexões e compreender-se como necessárias no processo de 

desenvolvimento rural propiciando maior equilíbrio eliminando formas dominantes e 

de poder sobre a esfera local. Ademais, a rede é por definição móvel, por conseguinte, 

ela depende dos atores humanos e não humanos que geram e controlam os pontos da 

rede. Assim reconfiguram-se e suscitam a construção de novos territórios, bem como 

de novas redes de relações. 
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CHACINA EM PITANGA - PR, UM CONFLITO PELA 
USURPAÇÃO CAPITALISTA DO TERRITÓRIO DA ETNIA 

KAINGANG 
Slaughter in Pitanga – PR, an conflict for the capitalist encroachment of the territory of 

Kaingang ethnicity 
 

Cleverson Gonçalves179 
Nilson Cesar Fraga180 

Mateus Galvão Cavatorta181 
 

Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
A chacina dos índios Kaingang em março de 1923 sempre é lembrada pela sociedade 
pitanguense, porém pouco pesquisada, há alguns livros que relatam o conflito entre os 
indígenas e os colonos, contudo é a história contada pelos vencedores, esse artigo não busca 
apontar os vilões e heróis do conflito, mas sim proporcionar uma reflexão sobre o tema, assim, 
através de revisão bibliográfica e análise documental. Esse artigo é o resultado de um 
aprofundamento de um pré projeto de mestrado, portando a pesquisa ainda está no início, 
assim aponta resultados parciais, mas que são extremamente relevantes na análise desse 
importante ocorrido na região central do estado do Paraná, sendo essa, marcada por uma 
forte desigualdade social.  
Palavras-chave: Kaingang; Pitanga - PR; Chacina.  
  

Abstract 
The slaughter of Indians Kayngang in March 1923 is always remembered for pitanguense 
society, but little researched, there are some books that describe the conflict between the 
natives and the settlers, yet it is the story told by the victors, this article does not seek to point 
out the villains and heroes of the conflict, but rather to provide a reflection on the subject, this 
article is the result of a deepening of a pre master's project, carrying the research is still at the 
beginning, so points partial results, but which are extremely important in the analysis of this 
important occurred in the central region of Paraná State, and this marked by a strong social 
inequality. 
Key words: Kayngang; Pitanga, PR; Slaughter. 
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Introdução: um conflito, uma chacina sobre a terra  

O mês de abril do ano de 1923 foi decisório para região central do estado do 

Paraná, mais especificamente para a cidade de Pitanga, foi nesse mês que ocorreu o 

maior conflito entre a população da etnia Kaingang e os recém chegados colonos na 

então Vila Serra da Pitanga, conflito que culminou com a morte de três colonos e de 

oitenta e cinco indígenas, segundo relatos oficiais sobre o conflito. Porém, mais 

importante do que o ocorrido em si, são as intencionalidades que motivaram o 

conflito, ou seja, o que se pretendia ter de resultado com a ocorrência desse tumulto, 

sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar maiores reflexões sobre o ocorrido, 

contudo como esse artigo é resultante dos primeiros levantamentos e análises de uma 

pesquisa de mestrado e de um projeto laboratorial, com alunos de iniciação científica, 

cujos debates e pesquisas serão aprofundados no futuro. 

 O conflito de 1923 está presente no imaginário da população pitanguense e de 

toda região central do Paraná, porém, necessita de pesquisas mais apuradas, pois as 

informações ainda são vagas e passadas oralmente de geração em geração. Têm-se 

uma bibliografia sobre o tema, na grande maioria fruto do senso comum, e carregado 

de preconceito, é , também, a história contada pelo vencedor, por uma elite que se 

formou com base na concentração de terra, essa apropriação fundiária ocorrendo em 

um curto período pós-conflito. Há apenas uma dissertação de mestrado que aborda o 

tema, mas essa apenas historiciza o evento, não trás análises mais profundas do “por 

que” e de como esse conflito influenciou a vida local e regional, assim como não 

permite fazer uma trajetória na relação espaço-tempo, trazendo os reflexos de conflito 

até a atualidade. Faltam, ainda, mais estudos geográficos, claro, parte-se do 

pressuposto de que não existe sociedade a-geográfica assim como não existe espaço 

geográfico a-histórico. Assim como todo o espaço geográfico está impregnado de 

historicidade, a história está, sempre, impregnada de geograficidade (PORTO-

GONÇALVES, 2006). Portanto, esse conflito, necessita de análises que buscam uma 

interdisciplinaridade entre a Geografia, História,  Antropologia, Sociologia e outras 

áreas do conhecimento, pois como afirma Moreira (1982), a formação espacial contém 

sua estrutura e nela está contida, numa relação dialética que nos permite, através do 
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conhecimento da estrutura e movimentos da formação espacial, conhecer a estrutura 

e movimentos da formação econômico-social, e vice-versa.  

 

Geografizando o espaço e a terra manchada de sangue 

As histórias da chacina dos Kaingang, em 1923, são conhecidas não apenas em 

Pitanga, mas em boa parte do estado do Paraná, porém pouco se pesquisou sobre o 

tema da formação territorial paranaense. Será esse conflito o resultado de um 

conjunto de políticas públicas que regiam o país no período do ocorrido? Seriam jogos 

de forças, na tentativa de enfraquecer uma elite que crescia na localidade? Seriam 

decisões políticas com o objetivo de “branquear” a população? Seriam decisões para 

desmantelar a comunidade indígena e justificar a ocupação de suas terras? São 

diversas as questões que permeiam essa pesquisa, e por meio da abordagem delas que 

se buscará entender como se deram os processos que resultaram no conflito e de 

como ele influenciou na atual condição da região central do Paraná, sendo essa uma 

das mais pobres do estado – ou seja, com os mais baixos índices de desenvolvimento 

humano paranaense. 

A partir da análise dos jornais da época e em conversas informais com os 

moradores mais idosos do município, notou-se quão grande era o preconceito em 

relação aos povos indígenas, não os considerando como seres humanos dotados de 

inteligência, por vezes considerados como seres ignorantes, sem cultura, sem a 

capacidade de raciocínio. Assim, demonstrando a visão que se tinha em relação a esse 

povo, da mesma forma o estado tratava as terras indígenas como terras de ninguém, 

um local onde havia um vazio demográfico, ignorando os povos indígenas e a sua 

relação de apego ao seu lugar de morada, já que tal etnia habita essa região a milhares 

de anos - os ceramistas Jê, que são os antepassados dos Kaingang. Segundo 

Schwengber e Novasco (2011, p. 19), estes migraram para a região mil anos antes de 

cristo, e ocuparam um espaço menos povoado, adaptando seu tradicional modo de 

vida aos novos ambientes.  

Com isso, o estado, considerando que havia um vazio demográfico na região, 

ou seja, que não proporcionava lucros, instituiu políticas que incentivaram o processo 
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de povoamento da região, com objetivo de dar um uso capitalista para a região, Calabi 

e Indovina (1992), ajudam nessa afirmação ao discutirem que:  

O território (na sua totalidade) não é “outro” com relação ao 
“processo capitalista”, mas, ao contrário, ele é usado e se transforma 
em função daquele processo geral. Isto significa: a) que o processo 
de desenvolvimento econômico tende a abarcar com as suas 
relações, todas as esferas da produção de mercadorias e, em 
consequência, todo o território; b) que na base deste processo está à 
tendência a concentração do capital; portanto, o “uso capitalista” 
total do território deve ser analisado e estudado em relação ao 
processo de concentração do capital [...] Estas considerações nos 
permitem afirmar que existe um “uso” do território, por parte do 
capital, diverso e sujeito a contínuas modificações, em 
correspondência com as diversas fases de desenvolvimento do 
processo capitalista. (CALABI e INDOVINA, 1992, p.57).  

 

Acredita-se que os primeiro moradores não indígenas, da região, chegaram no 

ano de 1847, formando a Colônia Thereza Christina, no entanto essa colônia 

desmantelou-se, e segundo Eurich (2012, p. 21), o fracasso da experiência da colônia 

teria levado numerosos estrangeiros a Serra da Pitanga, esses a procura de novas 

terras para cultivar. Contudo, foi apenas no ano de 1914 que chegaram os colonos 

envolvidos diretamente no conflito com os indígenas, esses advindos da localidade dos 

Patos, hoje município de Prudentópolis, esses colonos transmigrados que foram para 

Pitanga, recém chegados do continente europeu foram incentivados a povoarem o 

interior do estado do Paraná, pois segundo Hauresko (2009): 

Para o governo, o imigrante europeu deveria ser um agente 
modernizador da sociedade e da economia brasileira, dado que era 
detentos de novas experiências agrícolas e de criação, com técnicas 
artesanais novas, com outros hábitos de vida, enfim, para ser o 
agente transformador da sociedade brasileira em formação e, 
sobretudo, esperava-se que este contribuísse para tirar o país da 
situação de atraso a que o sistema colonial o tinha relegado. 
(HAURESKO, 2009, p. 245). 

 

Têm-se uma pequena gama de livros e pesquisas que descrevem o conflito e 

analisando os materiais existentes, fica notório quão grande era o interesse que os 

colonos tinham sobre as terras indígenas. Segundo Eurich (2010, p. 79), com o tempo, 

os colonos começaram a reduzir a reserva dos Kaingang, e estes iniciaram uma onda 

de saques aos sítios, furtando porcos para a alimentação, por exemplo. As reservas dos 
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índios Kaingang, foram definidas pela primeira vez pelo decreto número 8 de 09 de 

setembro de 1901, e ficaram com um total de 36.145 ha, entre o rio Ubazinho e o Rio 

Jacaré, a margem direita do Rio Ivaí, no entanto, com o decreto número 294 de 17 de 

abril de 1913, a pedido do Cacique Paulino Arakxó, houve uma nova mudança, 

movendo as reservas indígenas para o lado esquerdo do Rio Ivaí, deixando o lado 

direito do rio para o estabelecimento de colonos, contudo,  nem o governo do estado 

e nem o Serviço de Proteção ao Índio fizeram a demarcação dessas terras (Eurich, 

2012, p. 35). Vale destacar que nessa nova demarcação havia terrenos particulares, 

onde já possuía criações de suínos e plantio de milho, e que posteriormente ocorreu a 

extração da erva mate e da madeira, sendo esse o principal ponto de interesse do 

capital. Nesse sentido, Haesbaert (2004) afirma que: 

Hoje, na maior parte dos lugares, estamos bem distantes de uma 
concepção de território como “fonte de recursos” ou simples 
“apropriação da natureza” em sentido estritos. Isto não significa, 
contudo [...] que essas características estejam superadas. 
Dependendo das bases tecnológicas do grupo social, suas 
territorialidades ainda podem carregar marcas profundas de uma 
ligação com a terra, no sentido físico do termo. (HAESBAERT, 2004, 
p.57). 
 

Ainda nesse sentido, Fajardo (2008, p. 29) afirma que a abordagem econômica 

do território envolve um jogo de forças no qual o poder, exercido pelo Estado, ou por 

empresas, não ignora a natureza enquanto recurso. Deste modo, pode-se entender 

que o Estado buscou dar uma utilização a essas terras com o propósito de obter 

lucratividade sobre elas, onde pouco se arrecadava as mesmas, e não considerando a 

ligação que os indígenas tinham (e têm) com a terra onde habitam. 

Devido a Primeira Guerra Mundial, que ocorria nesse mesmo período 

mencionado anteriormente, houve a necessidade de aumentar a exploração de 

madeira no mundo colonial e ex-colonial, isso abriu perspectivas para a 

comercialização do dito pinheiro do Paraná, ou seja, da floresta de araucária e das 

espécies nobres de madeira existente nela, pois os preços da madeira subiram no 

mercado internacional em decorrência do conflito mundial (FRAGA, 2010, p. 125). No 

entanto, nesse momento de guerra, não houve a extração da madeira em grandes 

quantidades na região, deixando-a como uma reserva, mas não para preservação 
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biológica e cultural dos indígenas, e, sim, como uma reserva de madeira, pronta para a 

exploração, e, de fato isso ocorreu, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial 

quando houve uma intensa exploração dessas reservas, conforme afirma Silva (2007). 

Assim, a organização do espaço esteve vinculada a atividades 
econômicas de cunhos extensivo e extrativo [...] incorporando, em 
paralelo, a extração da erva mate e, mais tarde, da madeira, esta com 
auge após a Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, convém 
sublinhar que, de forma geral, a economia da região esteve sempre 
associada a exploração de algum recurso da natureza que foi 
utilizada, muitas vezes, de forma predatória e rudimentar. (SILVA, 
2007, p. 63). 

 

Ou seja, essa apropriação de terras veio a apresentar uma maior importância 

econômica no futuro, foi quando se instalaram diversas madeireiras na região, assim 

formando diversas pequenas vilas e fortalecendo ainda mais uma elite que se formava, 

sendo essa altamente beneficiada com o conflito com os indígenas, pois desestabilizou 

a comunidade Kaingang tornando-a mais frágil nos embates da vida cotidiana. Fazendo 

uma análise dos sobrenomes envolvidos diretamente no ocorrido, de imediato 

associam-se as famílias que integram a atual elite pitanguense, composta de grandes 

(lati)fundiários e proprietários ou ex-proprietários de madeireiras, que conseguiram 

concentrar tal riquezas no período após o conflito com os Kaingang. Essa elite, que no 

momento estava se formando, mostrava-se, e ainda mostra-se, com aspectos de uma 

ideologia conservadora. Concorda-se com Silva (2007) quando esse afirma que:  

Os territórios conservadores se constituíram historicamente, 
procedentes de formações sociais mais arcaicas, estes são 
justificados, também, por relações políticas conservadoras, cuja 
articulação pode ser representada por meio de redes sociais de 
poder. Então, chegou-se um aspecto. Conservadoras são as relações 
políticas e não a sociedade. (SILVA, 2007, p.17). 

 

Ainda a mesma autora menciona que, a sociedade apresenta-se conservadora 

como reflexo das ações de parte da sociedade, e não da sociedade como um todo 

(SILVA, 2007, p. 16), nesses trechos, a autora refere-se ao município de Guarapuava, 

porém, as sociedades guarapuavana e pitanguense apresentam enormes semelhanças 

em questões culturais, isso devido a proximidades entre os municípios, o processo de 

formação dos núcleos urbanos serem parecidos e, sem ignorar que o município de 

Pitanga desmembrou-se administrativamente da comarca de Guarapuava apenas no 
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ano de 1944, portanto, ainda no ano de 1923, a região onde ocorreu o conflito 

pertencia à comarca supracitada. 

O processo de formação de uma elite na nova vila, não era bem visto por 

Guarapuava, a elite guarapuavana não via vantagens em dar continuidade a essa vila, 

que posteriormente poderia fortalecer-se e buscar autonomia, de tal modo, 

Guarapuava perdendo uma considerável quantia de terras com abundantes reservas 

de mata nativa, relutaram em permitir o avanço socioeconômico pitanguense. Eurich 

(2012) faz uma análise sobre o processo judicial que ocorreu após o conflito, e destaca 

que: 

A absolvição dos réus, mesmo com tantas testemunhas de acusação 
e a forma abrupta com que termina o processo, traz dúvidas sobre as 
intenções da elite guarapuavana da época que o julgou e não fez 
justiça a população de Pitanga [...]. Não queriam os guarapuavanos 
desentendimento com os indígenas por causa do território de 
pastagem do Campo Moura, seria melhor deixá-los livres e aldeados 
no Ivaí? (EURICH, 2012, p. 108).  

 

A autora traz a indagação de que os guarapuavanos não queriam 

desentendimento com os indígenas, porém, para eles seria vantajoso desestabilizar e 

desmoralizar os indígenas, assim poderiam justificar a tomada de posse de suas terras, 

pois essa elite além de ambiciosa mostrava-se extremamente preconceituosa, assim 

como a maior parte da sociedade brasileira na época. Isso é evidenciado, 

principalmente, pelas políticas que incentivaram a vinda de imigrantes europeus para 

o Brasil, com o objetivo de branquear a população do país, pois se considerava o negro 

e o índio como seres atrasados. Há que se considerar que esse processo de atração foi 

mais do que um fator econômico, foi puramente preconceituoso, baseado no racismo 

científico, conforme destaca Oliveira (2008): 

O racismo científico teve sua época áurea entre 1870 a 1930, ele 
procurava explicar biologicamente as características dos homens. Era 
considerado científico porque foi produzido pela antropologia e pela 
sociologia, pelas ciências do século XIX. [...] A adoção pela elite 
brasileira das teorias do chamado racismo científico, teve início em 
1870 e tornaram-se amplamente aceitas entre as décadas de 1880 e 
1920. (OLIVEIRA, 2008, s/p). 

 

Dessa forma o Estado buscou mecanismos para atrair os europeus, e essa 

atração ocorreu com facilidade, pois no mesmo período havia diversas crises na 
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Europa, isso tanto no período pré quanto no período pós Primeira Guerra Mundial. 

Destarte, concomitantemente ao mecanismo de repulsão populacional que se 

processou na Europa e que correspondeu o processo de atração de imigração que, não 

só desejado, mas, sobretudo, necessário ao Estado brasileiro. (HAURESKO, 2009, p. 

238). Comumente ao tratar da ideologia de branqueamento da população brasileira, 

os autores enfocam apenas no negro, porém, os indígenas foram (e são) 

marginalizados tanto quanto os negros, de tal maneira que no início do processo de 

colonização eram mencionados como sendo iguais: 

É importante destacar que esta construção ideológica que tendia a 
igualar o “ser escravo” com a “cor negra” não era usada 
exclusivamente para caracterizar as populações do continente 
africano. Enquanto os indígenas do Novo Mundo foram vítimas de 
escravizações, eles eram qualificados não apenas como “índios” ou 
“gentios”, mas também eram chamados simplesmente de “negros”. 
A denominação de “negro” para indígenas foi inicialmente usada 
também pelos jesuítas que chegaram a apoiar “guerras justas” contra 
populações indígenas. (HOFBAUER, 2003, p.71).  

 

O preconceito era tão elevado no período, que justificavam o 

subdesenvolvimento do país pela grande massa da população de negros e índios, 

deste modo o branqueamento da população surge como resposta aos problemas 

brasileiros, tanto no que diz respeito à mudança do sistema econômico no tocante à 

mão de obra, quanto à constituição de uma nação, ou, um povo capaz de alcançar a 

modernização. (SANTOS, 2009, p.176). Dessa forma criaram-se políticas com o objetivo 

de branquear a população, enfocando nos europeus, proibindo africanos e asiáticos de 

entrarem no país e buscando erradicar os negros e índios já presentes no território 

brasileiro, como se vê no decreto a seguir: 

Decreto de 28 de junho de 1890 concede que: “É inteiramente livre a 
entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para 
o trabalho [...] Excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que 
somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser 
admitidos.” [...] Decreto-Lei n. 7967 assinada por Getúlio Vargas em 
18 de setembro de 1945, regulando a entrada de imigrantes de 
acordo coma necessidade de preservar e desenvolver na composição 
étnica da população, as características mais convenientes da sua 
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ascendência européia (NASCIMENTO182, 1978, p. 71, apud, SILVA; 
DINIZ, et al, 2010, p. 04).  

 

No primeiro decreto, que foi assinado 33 anos antes do conflito, ou seja, da 

Chacina de Pitanga, demonstram a visão que o Estado tinha em relação às pessoas de 

origem não européia. Já no segundo decreto, 18 anos após o conflito, aponta que essa 

visão perdurou por décadas na política brasileira, que desejava uma sociedade branca, 

como é evidenciado a seguir pelas palavras de Romero (1880), que era um dos maiores 

cientista e político da época: 

Pela seleção natural, todavia, depois de prestado o auxílio de que 
necessita, o tipo branco irá tomando a reponderância até mostrar-se 
puro e belo como no velho mundo. Será quando já estiver de todo 
aclimatado no continente. Dois fatos contribuirão largamente para 
tal resultado: — de um lado a extinção do tráfico africano e o 
desaparecimento constante dos índios, e de outro a emigração 
européia. (ROMERO183, 1880, apud HOFBAUER, 2003, p. 108). 

  

Foram essas teorias, carregadas de preconceito, que ocultavam a verdadeira 

realidade nacional, não permitindo que os administradores nacionais realizassem uma 

leitura mais ampla sobre os motivos do subdesenvolvimento do Brasil. Apontavam que 

os motivos do atraso no desenvolvimento nacional era culpa dos negros e dos 

indígenas, não ponderavam o retrospecto histórico do país, que é marcado pela 

exploração colonial. Assim sendo, o atraso brasileiro, frente a outras nações, não fora 

nesse momento diagnosticado considerando o seu passado e suas práticas econômicas 

ou sociais, mas pelas características de seu povo. Santos (2009), dessa forma afirma 

que: 

O projeto engendrou um quadro social, político, histórico que, entre 
outros elementos, legitimou a ideia da inferioridade da população 
negra e da superioridade da população branca, não apenas pelo 
elemento da escravidão, mas pela tentativa de tornar o Brasil um 
país de brancos e, portanto, um país desenvolvido e limpo. No que se 
refere à política eugenista havia a intenção de “purificar a raça” e 
aperfeiçoar o homem a cada geração. Esse aperfeiçoamento 
pautava-se na extinção de todos os “tipos” contrários ao ideal de 
“belo” e de “força”. (DIWAN, 2007, p. 97).  
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E são políticas racistas, como as que permeavam no Brasil no momento do 

conflito de 1923, buscando exterminar os negros e os povos indígenas, assim 

almejando branquear a população brasileira, e essa análise da ideologia do 

branqueamento nos revela suas principais características no tecido social brasileiro. 

(SANTOS, 2009, p.177). Tecido esse que é marcado pela desigualdade social, pela 

concentração fundiária, pela marginalização dos negros e indígenas, confinando os 

indígenas em pequenas reservas e buscando impor a cultura eurocêntrica sobre eles. E 

deixando as terras indígenas para os colonos recém chegados da Europa. Portanto os 

índios e colonos fizeram parte de uma política nacional, integraram o sistema, talvez 

sem mesmo entende-la, apenas dando continuidade a ele. 

 

Considerações Iniciais, buscas de explicações futuras sobre uma terra 

chacinada   

A análise aplicada sobre esse tema teve como base pesquisas documentais e 

bibliográficas, e como essa pesquisa ainda está em andamento, os resultados são 

parciais, mas apontam algumas possibilidades de verificações, entre o in loco e o parco 

marco teórico sobre a Chacina de Pitanga. Esse artigo procurou explanar os motivos e 

as intenções da chacina, onde se buscou, ainda, não criar heróis e vilões, até porque 

essa chacina é resultado de um processo muito maior, de uma conjuntura política, 

econômica e cultural que predominava na época, cuja matriz de pensamento, acredita-

se seguir até os dias atuais. 

O conflito resultou, oficialmente, em oitenta e cinco mortos entre indígenas e 

de três colonos, porém apenas as mortes dos colonos foram a julgamento, isso devido 

ao preconceito com que se tinha e ainda têm em relação aos povos indígenas, por 

vezes tratados como seres selvagens e julgando sobre a existência deles, os motivos do 

subdesenvolvimento, tanto regional, quanto nacional.  

 A história contada na cidade e em toda região lança sobre os indígenas a 

culpa pelo conflito, mas até hoje, pouco sabem sobre a verdade dos fatos, onde muitas 

falas passaram a história como lendas. Mas, há a história contada pelos vencedores, e 

esses são hoje os grandes proprietários de terra ou os grandes empresários da região, 



 

 
848 

que apresentam, ainda, algumas das características conservadoras do passado – fruto 

das tradições inventadas a partir da sua epopeia.  

Uma dos principais motivos para a cobiça das terras indígenas era a 

exploração da madeira e da erva-mate. Ao não transformar os povos indígenas em 

mercado consumidor, pois até então a sociedade branca considerava a região como 

vazia, sem sociedade, portanto sem pessoas, as proto-elites pitanguenses anularam a 

existência e o mundo daqueles povos originários. Atualmente os povos Kaingang que 

habitavam a região central do estado do Paraná estão distribuídos em três aldeias, 

uma entre os municípios de Turvo e Guarapuava, outra entre os municípios de Pitanga 

e Manoel Ribas e outra no município de Candido de Abreu. 

A chacina dos Kaingang, em 1923, ainda hoje é amplamente lembrada não só 

em Pitanga, mas em todo Paraná, entretanto tal chacina não se limitou ao município 

de Pitanga, nem tão pouco ao ano de 1923, a chacina ainda não acabou milhões de 

indígenas morreram e ainda morrem por causa de suas terras, por causa da ganância, 

por causa do preconceito, limitam-nos em aldeias e destroem pouco a pouco sua 

cultura, isso em Pitanga, no Paraná e no Brasil. 

Ainda pouco se sabe quais eram os verdadeiros objetivos das elites daquela 

época que fomentaram os episódios que culminaram com a chacina. O que se sabe é 

que os nomes envolvidos na chacina hoje são lembrados como os pioneiros da cidade 

de Pitanga, com ruas e praças homenageando os seus nomes e, indiretamente, os seus 

feitos. São esses que se tornaram a elite e a burguesia pitanguense e, 

contraditoriamente, são os que insistem em manter a memória da chacina preservada, 

porém omitindo fatos, e assim ampliando, ainda mais, o preconceito que a sociedade 

pitanguense tem em relação aos Kaingang e a sua própria história manchada de 

sangue. 

A região central do Paraná é hoje caracterizada como uma das mais pobres do 

estado, apresentando uma elevada desigualdade social em praticamente todos os 

municípios, sendo que alguns deles possuem os mais baixos índices estaduais. Tais 

dados se caracterizam por fatores tais como a concentração fundiária, a concentração 

de renda, a violência, a falta de infraestrutura, impossibilidade de geração de trabalho, 

renda e riqueza para um grupo maior de cidadãos, onde, por meio de tais dados, a 
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região ficou conhecida por ser um "bolsão da pobreza do Paraná". Por arremate, 

acredita-se ser difícil ter um bom nível de desenvolvimento quando se é cercado por 

uma sociedade conservadora e, quando não, preconceituosa e que omite a própria 

história, fazendo injustiças antes mesmo do município de Pitanga possuir sua 

emancipação político-jurídica.  

Por fim, há que se mencionar que desde a chegada dos primeiros 

colonizadores, o território do atual município se caracterizou por uma porção de terra 

com apelo de utilização capitalista – em suma, de usurpação das terras ancestrais do 

Kaingang e da usurpação atual dessas terras pela mesma lógica capitalista, apenas 

diferenciada por outros meios técnicos e financeiros. Pitanga e sua região geográfica, 

sempre estiveram associadas a exploração capitalista e ao sangue que tal tipo de 

sistema gera sobre o solo dos seres humanos. 
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ESTUDOS PRELIMINARES DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 
DA GEOGRAFIA 

Preliminary studies of the categories of analysis of Geography 
 

Valdecir de Carvalho184 
Jorge Luiz Gomes Monteiro185 

 

Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo 
O propósito deste artigo é aduzir as relações entre a análise geográfica e organização do 
espaço segundo os paradigmas da geografia. Ao longo da história a Geografia, têm se situado 
no centro da discussão sobre o seus objetos, sua função no campo do conhecimento científico 
e ideológicos, seu real campo de estudo e sua área de atuação; são elementos convergentes e 
por mais que estudamos, é extremamente complexo chegarmos até um consenso; ainda que o 
consenso não seja o ideal para Geografia, o interessante está na diversidade de 
conhecimentos aqui inseridos. Os Conceitos polissêmicos de certa forma contribuíram para a 
variedade de autores pesquisados e a variedade de conceitos abordados de forma 
diversificada e contextualizada. Há relevância na tentativa de construirmos uma inter-relação 
entre os conceitos e temas da Geografia e suas multi-relações com os paradigmas desta 
Ciência. Cada um dos conceitos aqui apresentados terão que necessariamente se situarem 
dentro de um paradigma Geográfico. Esta classificação levam em consideração as discussões 
obtidas dentro do Grupo de Estudo e a Bibliografias consultadas na construção do trabalho. De 
certa forma é o objetivo central deste trabalho. Para termos estes resultados em mãos foram 
necessário dedicar certo tempo para a análise e coleta dos vários conceitos existentes no 
contexto da pesquisa. Posterior a entrega desta pesquisa é notória a necessidade de que este 
trabalho árduo, complexo seja seguido adiante, no mínimo tentaremos ressignifica-los e assim 
tentar obter novos conceitos desses basilares geográficos. 
Palavras-chave: Território; Lugar Espaço 
  

Abstract 
El propósito de este artículo es aportar las relaciones entre el análisis geográfico y organización 
del espacio de acuerdo a los paradigmas de la geografía. A lo largo de la historia de la 
geografía, se han situado en el centro de la discusión acerca de sus objetos, su función en el 
campo de la investigación científica e ideológica, su campo real de estudio y su área de 
especialización; son elementos convergentes y mientras más estudiamos, es extremadamente 
complejo para llegar a un consenso; aunque el consenso no es ideal para la Geografía, la 
interesante es la diversidad de los conocimientos incorporados aquí. Los conceptos 
polisémicos de manera contribuyeron a la variedad de autores estudiados y la variedad de 
conceptos cubiertos manera diversa y contextualizada. Hay relevancia en un intento de 
construir una interrelación entre los conceptos y temas de geografía y sus múltiples relaciones 
con los paradigmas de esta Ciencia. Cada uno de los conceptos descritos en este documento 
serán necesariamente situado en un paradigma geográficamente. Esta clasificación tiene en 
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cuenta los debates obtenidos en el grupo de estudio y las bibliografías consultadas en las obras 
de construcción. En cierto modo es el objetivo central de este trabajo. Para tener estos 
resultados en la mano eran necesario dedicar algún tiempo a la recopilación y análisis de los 
diferentes conceptos, en el contexto de la investigación. Posterior entrega de esta 
investigación es evidente la necesidad de que este trabajo duro, complejo se mueve en al 
menos intentarlo replantea ellos para tratar de obtener nuevos conceptos de estos básicos 
geográfica. 
Palabras-clave: Territorio, Lugar, Espacio 

 

Introdução  

Os estudos contemporâneo a respeito das categorias de análise na Geografia 

nos remete a estas categorias aqui elencadas. Esses estudo são preliminares e 

perpassaram pelas Bibliografias até aqui consultadas. É notório que o contexto da 

pesquisa enquanto instrumento Geográfico possui um contexto histórico multissecular 

e que vem sobretudo se organizando nos últimos tempos como um Ciência dotada de 

e sendo fonte de conhecimentos. Ainda também é visível a ligação umbilical da Ciência 

Geográfica com a Filosofia a Ciências mãe e pai das demais artes cientificas. Essas duas 

ciências se preocuparam em explicar, uma o devir humano e suas peripécias e a outra 

a nossa Geografia se preocupou em tentar explicar o homem e sua relação com a 

natureza. A Geografia não está distante dos chamados paradigmas, onde Chimizzotti 

apud Silva colocam: 

Chimizzotti  apud  Silva (1991, p. 12)  nos coloca que: “ O conceito de 

paradigma tem sido usado para caracterizar o estado da investigação e as tendências 

conflitantes em pesquisa neste século” 

Existiria assim questões paradigmáticas onde há uma dicotomia entre  as 

pesquisas de cunho naturalistas (Ciências Naturais) baseadas em observações de 

cunho empírico esta assim tentando exemplificar fatos trazendo consigo a 

possibilidade de trazer previsões. E as Ciências Humanas dentre elas a Geografia 

mesmo  que alguns autores ainda trabalham com a subdivisão entre Geografia 

Humana e Geografia Física, esses paradigmas demonstram terem uma lógica própria e 

inegavelmente vem passado por uma crise sem precedentes em seu contexto. 

Uma outra noção de paradigma na Geografia que vem se tornado cotidiano nas 

discussões e nos debates em volta da Ciência Geográfica é a questão do Espaço 

Geográfico. Esse debate sobre os paradigmas na Geografia é sem dúvida alguma um 
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debate que vem tornando cotidiano nas Universidades. Dentre os autores que 

discutem essa temática temos Milton Santos dentre outros que serão aqui analisados 

preliminarmente. 

 

Lugar 

O termo lugar foi definido ao longo do tempo na geografia, de diversas formas, 

pois cada corrente o define de um modo particular. Embora a Geografia Crítica 

trabalhe principalmente com os conceitos de Espaço geográfico e de Território, no 

decorrer do tempo alguns teóricos passaram a dar uma considerável importância ao 

conceito de Lugar. 

Para Milton Santos (1998) fala sobre a força do lugar, local este que acontece 

dois movimentos paralelos, sendo: a vivencia das pessoas no dia a dia; e os processos 

políticos, econômicos e sociais que ele denomina de globalização. A Geografia Crítica 

concebe lugar dentro de um contexto político e econômico em que as classes sociais 

estão em luta permanente.  Dialeticamente o lugar é palco de contradições, possui 

suas especificidades, ou seja, é um particular. 

Santos (1998) constata que o capitalismo objetiva verticalizar os países 

(Lugares) segundo seus interesses de mercado, assim cria-se os mecanismos de 

intervenção nos países empobrecidos. Todavia ele chama a atenção para a 

possibilidade de uma horizontalização desses lugares, criando assim outros princípios e 

concepções social, política e cultural. A ALBA (Alternativa Bolivariana para as Américas) 

nos parece ser uma iniciativa que aponta nesta perspectiva. É no lugar onde as 

contradições se afloram e torna-se materializada a luta de classes.  

A política neoliberal tem ditado políticas de cima para baixo para os países 

periféricos, fazendo com que o Estado minimize sua atuação e o mercado se expanda 

mais e mais. A política do estado mínimo traz graves consequências à vida das pessoas, 

pois incide diretamente nas políticas e serviços públicos.  Em 2013, parte significativa 

da população brasileira foi às ruas reivindicar melhoria das condições de vida nesse 

país. 

A abordagem crítica de lugar, diferencia-se da humanista, no sentido de que 

essa concebe o lugar num movimento dialético, onde a globalização intervém 
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drasticamente na vivência que os sujeitos desenvolvem nos lugares. 

Segundo Santos (1998) a tendência atual é que os lugares se unam 

verticalmente e tudo é feito para isso em toda parte. Créditos internacionais são 

postos a disposição dos países mais pobres para permitir que as redes se estabeleçam 

ao serviço do grande capital. Mas os lugares também podem se unirem 

horizontalmente, reconstituindo aquela base de vida comum susceptível de criar 

normas locais, normas regionais entre outras. 

Segundo Costa e Rocha (2010), na visão crítica existem uma inter-relação 

dinâmica entre as escalas: local, regional, nacional e global. Com a expansão das 

relações capitalistas de produção não é mais possível estudar o lugar sem uma 

preocupação efetiva com suas conexões com o global através das redes e fluxos. 

Porém, mesmo com a globalização, as especificidades do lugar não desaparecem. Pelo 

contrário, as características próprias e peculiares conseguem coexistir, 

contraditoriamente a tendência de homogeneização imposta pelo capital 

internacional.   

O lugar, no dizer da autora, é produto da articulação estabelecida entre o 

mundial e o especifico e particular. O lugar permitiria desvendar a sociedade atual na 

medida em que aponta para a globalidade. Enquanto parcela do espaço, enquanto 

construção social, o lugar abre perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e o 

consumo, os processos de apropriação do espaço. Ao mesmo tempo, posto que 

preenchido por múltiplas coações, expõe as pressões que se exercem em todos os 

níveis (CARLOS, 1997). 

A autora chama a atenção para a supremacia do valor de troca sobre o valor de 

uso do lugar. O lugar aparece como privado e o cidadão é apenas um consumidor, pois 

as relações passam obrigatoriamente pela troca. No entanto, também é no lugar que 

se manifesta a diferença e o conflito. O uso entra em choque com os interesses do 

capital. É o uso reagindo contra a troca, contra os interesses dos especuladores.  

É no lugar que se manifesta a luta de classes e a reação ao valor de troca 

através dos movimentos e organizações populares como: movimento dos sem-teto e 

sem terra, associações de bairro e de moradores, movimentos ambientais, 

movimentos dos estudantes da educação básica e superior, movimentos em defesa da 
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mulher e da criança, contra a violência urbana, etc. Os movimentos sociais reagem 

contra o ordenamento do capital e buscam mobilizar a população com o objetivo de 

transformar a realidade e melhorar as condições de vida. Os movimentos articulam e 

mediam as ações em diferentes escalas, com atuação local efetiva (COSTA; ROCHA, 

2010). 

Dentro da abordagem podemos perceber que o texto acima está 

contextualizado dentro da Geografia Crítica, pois a preocupação com os problemas 

mundiais, a Geografia Crítica não se omite as suas tensões e contradições, que 

ajudasse enfim a esclarecer a espacialidade das relações de poder e de dominação. 

 

Paisagem 

A paisagem é um termo muito utilizado pela geografia, na definição do 

dicionário Aurélio é extensão de território que se abrange num lance de vista; 

panorama, vista. A natureza e paisagem são conceitos diferentes. A natureza não é 

paisagem, a natureza existe em si, enquanto que a paisagem existe somente em 

relação ao homem, na medida em que a elabora historicamente. 

De acordo com Passos (2000), o termo paisagem, anteriormente envolto por 

uma carga romântico-naturalista, no século XX passou a ter caráter científico. O autor 

compreende que a paisagem é produzida historicamente pelos homens, segundo a sua 

organização social, o seu grau de cultura e o seu aparato tecnológico. É um espaço em 

três dimensões: natural, social e histórico. 

Para Santos (1995) a paisagem artificial é a paisagem transformada pelo 

homem, enquanto grosseiramente podemos dizer que a paisagem natural é aquela 

ainda não mudada pelo esforço humano. Se no passado havia a paisagem natural, hoje 

essa modalidade de paisagem praticamente não existe mais. Se um lugar não é 

fisicamente tocado pela força do homem, ele, todavia, é objeto de preocupações e de 

intenções econômicas ou políticas. Tudo hoje se situa no campo de interesse da 

história, sendo, desse modo, social.  

A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; é 

formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por 

qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea. A vida em sociedade supõe 
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uma multiplicidade de funções e quanto maior o número destas, maior a diversidade 

de formas e de atores. Quanto mais complexa a vida social, tanto mais nos 

distanciamos de um mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial. 

Na geografia o conceito aparece inicialmente ligado a paisagem natural, 

entendida através da composição dos elementos naturais (clima, vegetação, relevo, 

solo, entre outros); e posteriormente a paisagem humanizada compreendida como 

resultado das relações homem/natureza. Conforme Colavite e Passos (2010), a 

paisagem surge na geografia como um dos primeiros conceitos basilares e desenvolve-

se sob variadas perspectivas teórico-conceituais e metodológicas, circunstanciadas 

pelo momento histórico atravessado.  

Os geógrafos geralmente compreendem a paisagem como a expressão 

materializada das relações do homem com a natureza.  Para alguns o limite da 

paisagem é o que a visão alcança, para outros é algo além do visível, resultado da 

articulação entre os elementos constituintes e deve ser estudada a partir da sua 

morfologia, estrutura e divisão (SUERTEGARAY, 2001).  

A paisagem também é analisada sobre a perspectiva da fenomenologia, 

apresentando características subjetivas, como é o caso da interpretação de Corrêa 

(2000), que compreende como um produto da ação do homem ao longo do tempo 

constituída de valores, crenças e uma dimensão simbólica.  

Segundo Sturza (2010) a paisagem é conceito operacional, pois conjuga 

elementos naturais e tecnificados, socioeconômicos e culturais, conceito esse que 

permite uma dimensão analítica do espaço. A análise das inter-relações básicas entre 

os elementos naturais e sócio-econômicos da paisagem possibilitam um diagnóstico 

das condições naturais do potencial ecológico e exploração biológica, bem como a 

avaliação das interferências da ação antrópica sobre ela. 

Na argumentação entende que a paisagem como um conceito operacional, 

sendo um conceito que nos permite analisar o espaço geográfico sob uma dimensão, 

qual seja o da conjunção de elementos naturais e tecnificados, sócio-econômicos e 

culturais. A paisagem pode ser analisada como a materialização das condições sociais, 

podendo persistir elementos naturais, embora já transfigurados pela ação humana.  

Na visão de Vitte (2007), foi Ab' Saber quem mais contribui no Brasil com os 
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estudos sobre paisagens naturais, recuperando o conceito de fisiologia da paisagem e 

compreendendo-a como o resultado da relação entre os processos do passado que é 

responsáveis pela compartimentação regional da superfície e os atuais que é 

responsáveis pela dinâmica atual das paisagens.  

Em Santos (1986), encontramos que a paisagem é tudo o que é visível, o que a 

visão alcança, que a vista abarca. É formada por cores, odores, sons e movimento. É a 

materializado de um instante da sociedade.  

A paisagem traz a marca da atividade produtiva dos homens e de seus esforços 

para habitar o mundo, adaptando-o às suas necessidades. Ela é marcada pelas técnicas 

materiais que a sociedade domina e moldada para responder às convicções religiosas, 

às paixões ideológicas ou aos gostos estéticos dos grupos. Ela constitui desta maneira 

um documento-chave para compreender as culturas, o único que subsiste 

frequentemente para as sociedades do passado (CLAVAL, 2001). 

Nos estudos da geografia a paisagem se constitui através das transformações 

que o homem realiza sobre o meio natural usando as técnicas disponíveis, moldando o 

espaço conforme as características culturais dos grupos humanos.  Fica evidente a 

preocupação com a relação entre a paisagem na análise geográfica, visto que a 

paisagem é moldada de acordo com as técnicas e as características culturais dos 

diversos grupos humanos.  

Atualmente se verificam na geografia duas correntes principais preocupadas 

com o estudo da paisagem. Uma enfatiza as múltiplas relações entre os elementos 

naturais como o clima, relevo, solo, vegetação, geologia e hidrografia, mais a ação 

antrópica como os fatores responsáveis pela morfologia da paisagem, foi denominada 

de sistêmica ou geossistêmica. A outra corrente prioriza a cultura humana e foi 

denominada paisagem cultural. A visão sistêmica foi desenvolvida na geografia por 

Soctchava na década de 1960. Em seguida o francês Georges Bertrand define recortes 

espaciais e escala de análise. Na perspectiva cultural é analisado o vínculo que o 

homem estabelece com o lugar (COLAVITE; PASSOS, 2010).  

Uma das propostas mais complexas e também completas para o estudo da 

paisagem é o modelo GTP - Geossistema, Território e Paisagem elaborado pelo 

geógrafo francês Bertrand. Assim, para Colavite e Passos (2010), o geossistema é a 
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análise do meio natural e a paisagem do meio sociocultural. Em razão de melhor 

contemplar a complexidade da análise geográfica o modelo GTP começou a ser 

amplamente utilizado por inúmeros pesquisadores.  

A paisagem é a materialização de um instante da sociedade. Seria, numa 

comparação ousada, a realidade de homens fixos, parados como numa fotografia. Um 

esforço analítico impõe que os separemos como categorias diferentes, se não 

queremos correr o risco de não reconhecer o movimento da sociedade (SANTOS, 

1995). 

Fica evidente o fato que a paisagem é um importante e dinâmico conceito no 

âmbito da geografia, pois perpassa por todos os elementos e todas as categorias, 

sendo eles o determinismo ambiental, o possibilismo, o método regional, a nova 

geografia e a geografia crítica. Adquirindo interpretações próprias e particulares em 

conformidade com os paradigmas e teorias nas quais foi gerada. 

 

Região 

Alguns geógrafos entenderão os conceitos de paisagem e região como 

sinônimos em tempos bastante remotos, a geografia correspondente a cada grupo 

seria explicada pela própria ação do grupo e a paisagem e a região eram diretamente 

associadas. Esta ideia persistiu no espírito dos geógrafos europeus até o fim do século 

passado.  

A teoria de Vidal de Ia Blache concebia o homem como hóspede antigo de 

vários pontos da superfície terrestre, que em cada lugar se adaptou ao meio que o 

envolvia, criando, no relacionamento constante e cumulativo com a natureza, um 

acervo de técnicas, hábitos, usos e costumes, que lhe permitiram utilizar os recursos 

naturais disponíveis. A este conjunto de técnicas e costumes, construído e passado 

socialmente, Vidal denominou gênero de vida, o qual exprimia uma relação entre a 

população e os recursos, uma situação de equilíbrio, construída historicamente pelas 

sociedades (MORAIS, 1986). 

Nos primeiros estudos sobre região eram utilizados conceitos e estudos 

diferentes onde a região era vista de forma separada, posteriormente Santos (1995) 

estudou o mundo como um todo. Viam-na como uma entidade autônoma, com 
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aspectos particulares, o que equivalia a dividir o mundo em uma infinidade de regiões 

autossuficientes, mantendo poucas relações entre si. Mas o mundo mudou e as 

transformações são cada vez mais intensas e velozes.  

As regiões deixam de ser sede de seu próprio poder, de sua própria gestão. 

Fruto de uma solidariedade orgânica, elas passam a se constituir por meio de uma 

solidariedade organizacional. No antigo conceito de região, a base era a solidariedade 

orgânica entre seus habitantes, que estabeleciam uma relação longeva com seu lugar e 

se organizavam segundo as necessidades da própria região. Atualmente, ela é definida 

pela solidariedade que se constitui dentro dela, mas a partir de uma organização que 

vem de fora. A solidariedade, então, deixa de ser orgânica – originária da própria vida 

da região e das variáveis constitutivas dela – e se transforma em solidariedade 

organizacional (SANTOS, 2003). 

A região natural é entendida como uma parte da superfície da Terra, 

dimensionada segundo escalas territoriais diversificadas, e caracterizadas pela 

uniformidade resultante da combinação ou integração em áreas dos elementos da 

natureza: o clima, a vegetação, o relevo, a geologia e outros adicionais que 

diferenciariam ainda mais cada uma destas partes. Em outras palavras, uma região 

natural é um ecossistema onde seus elementos acham-se integrados e são 

interagentes (CORRÊA, 2000). 

No determinismo ambiental era entendido como região natural, sendo 

caracterizado pela uniformidade resultante da integração dos elementos da natureza: 

clima, vegetação, relevo, etc. O elemento humano ficava de fora na análise, pois se 

entendia que os elementos naturais determinam as condições do homem. 

A região geográfica abordada pelo paradigma possibilista é elaborada na França 

no final do século XIX, por La Blache. Posteriormente se expande para a Alemanha e 

para os Estados Unidos no século XX.  A preocupação do geógrafo está em evidenciar 

as individualidades e singularidades oriundas da combinação entre elementos 

humanos e naturais, ou seja, a região geográfica. Foi construída sobre as bases teóricas 

do empirismo (CORRÊA, 2000).  

No possibilismo a região não é mais natural, é geográfica. O homem passou a 

ser considerado como ser que influência e é influenciado pela natureza. A região se 
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torna objeto de estudo e abrange uma paisagem e sua extensão, onde se entrelaçam 

os componentes da natureza com a ação humana. 

Para Hartshorne (1978) a parte principal da geografia é a região onde busca-se 

a integração entre os heterogêneos entre cessões do espaço terrestres. O conceito de 

região foi amplamente difundido na geografia, sendo considerado por alguns 

pesquisadores, como é o caso de Hartshorne, um método para o estudo da geografia.  

De acordo com Corrêa (2000), a nova geografia definiu região como um 

conjunto de lugares onde as diferenças internas são menores que a existente entre 

eles e outros lugares. Originada sobre as bases teóricas do positivismo lógico a nova 

geografia utilizou de técnicas estatísticas para regionalizar as porções da superfície. 

Segundo Cavalcanti (1998), na visão da geografia crítica se analisa a região a 

partir da caracterização do capitalismo como um sistema que promove o 

desenvolvimento desigual. A região é considerada uma entidade concreta, resultado 

de múltiplas determinações e das contradições materializadas no espaço. O enfoque 

está dentro da temática centro e periferia.  

Na última década no Brasil, o conceito tem ficado em segundo plano nas 

discussões.  Maior ênfase passou a ser dada aos conceitos paisagem, território e lugar. 

Mesmo assim, os estudos regionais ainda estão inseridos em um considerável número 

de pesquisas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento geográfico. 

 

Território 

Nos remetem a antiguidade o uso deste termo nas Ciências Sociais e também 

nas Ciências Naturais. No campo da Geografia Política e Geopolítica este termo 

também é bastante utilizado. Sendo que na nas Ciências Naturais nos remete a 

condição de domínio espacial e inter relação entre os seres vivos.  

Segundo Costa e Rocha (2010) o conceito território vem sendo amplamente 

debatido nas ultimas décadas, existindo divergências entre pesquisadores sobre sua 

definição. Etimologicamente a palavra território, “territorium” em latim, é derivada do 

vocábulo terra e é compreendido como o pedaço de terra apropriado, dentro dos 

limites de uma jurisdição político- administrativa. O mesmo autor aborda que no 

Brasil, durante muito tempo, a noção de território ficou restrita a uma porção de terra 
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limitada por fronteiras sob uma jurisdição, este conceito vem ganhando destaque e 

amplitude em razão de novos olhares sobre a temática.  

Entretanto os conceitos por muitas vezes são entendidos de forma errônea e se 

entrelaçam, seus significados e significantes ficando confusos. Os significados e 

significantes de território e lugar por serem de certa forma ligada a ideia de domínio 

territorial ou de domínio mercantil ou gestão de uma dada área; entram em dicotomia 

e também se confundem. Estudar e não deixar que esta problemática aconteça é um 

papel fundamental das Ciências Sociais especificamente da Geografia. 

Na geografia tem por base a obra de Ratzel, que o entendia como o 

aproveitamento de uma porção do espaço por um grupo, organizados pela ação do 

Estado. Sua concepção está diretamente ligada ao momento histórico de sua época, 

que foi a consolidação das relações capitalista e imperialista na Alemanha. Essas 

relações de Capital e Estado deram as margens a novas concepções sobre território 

surgindo como um contra posição ás teorias que ditavam as regras na Geografia nessa 

época. 

Para Santos (1998) o Território são formas, mas o território usado são objetos e 

ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. Há a necessidade de que essas 

noções territoriais sejam inscritas no campo do conhecimento geográfico. Mesmo a 

análise da fluidez posta ao serviço da competitividade proporcionada pela forma  de 

produção dos espaço; sendo  o capitalismo que hoje rege relações econômicas  que 

passam por esta época. De um lado, temos uma fluidez virtual, oferecida por objetos 

criados para facilitarem essa fluidez, e que são, cada vez mais, objetos técnicos. Mas os 

objetos não nos dão senão uma fluidez virtual, por que o real vem das ações humanas 

que são cada vez mais ações informadas e ações normalizadas. O Território era a base, 

o fundamento do estado-nação, ao mesmo tempo o moldava. Essa moldagem da 

noção do território é uma reafirmação dos métodos e objetos do capitalismo. Hoje 

quando vivemos uma dialética do mundo concreto, evoluímos da noção tornada antiga 

do estado territorial, para a noção pós moderna de trans nacionalização do território. 

Para Haesbaert (2004), pode-se agrupar a concepção de território em três 

vertentes básicas: 1) política (referente às relações espaço-poder), 2) cultural (que 

prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva), e 3) econômica (como fonte de 
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recursos). Nas relações de espaço poder a noção território transcende a visão que 

temos sobre fronteira e limites do espaço. Na dimensão cultural do território há 

grande relevância para os significados simbólicos do território enfocando a dimensão e 

noção de pertencimento. Já a noção econômica dos territórios o observa como mera 

fonte de recursos (Capital) para que este sejam utilizado para o desenvolvimento 

(Econômico).O autor ainda apresenta outras possibilidades de análise sobre o tema, 

demonstrando sua complexidade.  

Em Robert Sack (1986), território está ligado ao controle de pessoas e/ou 

recursos através do controle de uma área. A escala varia muito, podendo ir do nível 

pessoal, de uma sala, ao internacional. Nesta análise está evidente as relações de 

poder abordadas no conceito. As relações de poder estabelecidas no território estão 

entre as contribuições mais importantes, visto que buscam entender como ocorrem a 

apropriação e dominação territorial em diferentes escalas de poder.  

Para Santos (1998) o território a cada momento foi organizando-se de maneira 

diversa, muitas reorganizações do espaço se deram e continuam acontecendo, 

atendendo aos reclamos da produção da qual é arcabouço. Merecem destaque 

especial as transformações ocorridas a partir de meados deste século, que 

representaram muito mais do que uma simples mudança. As varias reorganzações 

ocorridas neste Século não se deram de forma aleatória, tudo foi preparado e 

segmentado para que a mudança viesse e se estabelecesse nos territórios. Os 

territórios também por muitas vezes não aceitaram alienadamente as decisões 

tomadas, é campo de intensa luta. 

Segundo Saquet (2004), aponta que o território é objetivado por relações 

sociais concretas e abstratas, de poder e dominação, o que implica a cristalização de 

uma territorialidade. Em Raffestin o espaço é anterior ao território. O território se 

forma a partir do espaço, sendo o resultado de uma ação conduzida por entes. Neste 

ponto existe a transformação do elemento territorial e transmitindo a sua 

cristalização. 

Para Saquet (2004), outra contribuição importante de Raffestin está 

relacionada ao processo TDR (territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização) relacionado às ações econômicas e culturais. É considerado um 
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processo de relações sociais, de perda e reconstrução de relações. O território 

também apresenta caráter político, é um espaço modificado pelo trabalho e apresenta 

relações de poder. Um território é produzido, ao mesmo tempo, por relações políticas, 

culturais e econômicas, nas quais as relações de poder inerentes às relações sociais 

estão presentes num jogo contínuo de dominação e submissão, de controle do espaço 

geográfico. O território é apropriado e construído socialmente, fruto do processo de 

territorialização, do enraizamento; é resultado do processo de apropriação e domínio 

de um espaço, cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, de relações 

socioespaciais. 

Santos (2005) compreende sob a perspectiva do uso. Para o autor o território 

usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de relações 

complementares e conflitantes. Deve ser compreendido como uma totalidade que vai 

do global ao local. Em sua análise argumenta que o território em si não é um conceito, 

ele só se torna um conceito quando o consideramos na perspectiva do seu uso. Tal 

entendimento é demasiadamente importante, visto que tem como preocupação 

principal a ação e a utilização desempenhada pelos seres humanos na produção do 

espaço.  

Podemos perceber, conforme as análises de Santos (2005), que o conceito 

tornou-se mais complexo e abrangente, estando relacionado ao uso, a apropriação do 

espaço, as relações sociais, políticas, econômicas, culturais, de poder e de controle. O 

conceito de território ganhou novas perspectivas em virtude das possibilidades de 

abordagem estabelecidas sobre o tema por importantes estudiosos.  

O avanço sobre o entendimento de território vem contribuindo para a 

produção de pesquisas críticas e preocupadas com as relações estabelecidas a partir 

do uso e apropriação. O que evidencia o caráter dinâmico do conceito e da própria 

geografia como ciência (COSTA; ROCHA, 2010). 

Todas essas variadas formas de entender o elemento territorial nos mostra que  

é possível ampliar o  seu campo ideológico onde os diferentes entendimentos são  

fundamentais para que ampliarmos o panorama científico  e o estado da arte onde  

encontra o termo. 

Dentro dos conceitos dos paradigmas da Geografia o território também 
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perpassa pelos itens: Determinismo Ambiental; Possibilismo Ambiental e inclusive o 

próprio Método Regional de análise. Há um outro panorama para os estudos 

territoriais no período Pós Segunda Guerra Mundial onde muitos territórios foram 

redesenhados e reorganizados. A Geografia acompanha com um  olhar atento as estes 

novos redesenhos ideológicos e políticos. 

A inserção de novíssimos rumos ao Estudo Regional só foi possível no Pós 

Segunda Guerra e se estabeleceu de vez com o advento a Globalização, onde a parte 

do pressuposto da quase inexistência da fronteiras dos territórios este já se 

transformou na fronteira do mundo o mundo globalizado é o território mundial sem 

suas fronteira estabelecidas. 

 

Espaço 

Primeiramente procura-se salientar de que o espaço é o conceito primordial 

para a análise da geografia. É dotado de determinados graus de complexidades e vem 

sendo ampliada a discussão desde a antiguidade. Os povos gregos conceituavam o 

espaço como sendo a forma de localização dos lugares, o que já demonstrava a 

existência de uma grande preocupação com a espacialização dos objetos na superfície 

terrestre (COSTA; ROCHA, 2010). 

O mesmo autor mostra que na concepção de Kant, filósofo do século XVIII, o 

espaço é uma representação necessária a priori, que serve de fundamento a todas as 

percepções exteriores, sendo considerado como a condição de ocorrência dos 

fenômenos.  

Portanto, na geografia tradicional encontramos em Ratzel a noção de espaço 

vital, que se refere à necessidade de domínio territorial de uma determinada 

sociedade, em busca do equilíbrio entre os recursos naturais disponíveis e a 

necessidade da população. O referido autor traz importante contribuição para o 

estudo e análise da geografia, mesmo estando inserido em um processo imperialista e 

expansionista alemão.  

O espaço na análise crítica de Gatto; Queiroz (2008) é composto por objetos 

sociais, naturais e/ou geográficos socialmente construídos e produzidos em uma 

análise temporal. Assim o espaço possui elementos técnicos e dialéticos. Estes 
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elementos se inter-relacionam propiciando a Geografia uma característica específica 

analítica. Como uma ciência, a geografia se torna indissociável do espaço e de sua 

totalidade. 

Para Saquet; Silva (2008) o espaço reproduz um instância social que se torna 

subordinada as leis da totalidade, sendo o resultado da junção e da síntese, sempre 

refeita, da paisagem com a sociedade através da espacialidade.  

O mesmo autor ressalta que a espacialização não é o resultado apenas da 

dinâmica da sociedade por ser dependente do espaço para se realizar. No seu 

movimento permanente, em sua busca incessante de geografização, a sociedade está 

subordinada às leis do espaço preexistente. Torna-se, portanto, a forma de valor 

atribuído a cada fração da paisagem pela vida - que metamorfoseia a paisagem em 

espaço - que permite a seletividade da espacialização. A espacialização também não é 

apenas o resultado da dinâmica da sociedade, porque depende do espaço para se 

reproduzir de todas as formas. 

De acordo com Sposito (2004), o espaço esteve durante um longo período 

desvinculado do conceito de tempo. A geografia abordava os estudos espaciais e a 

história se preocupava efetivamente com o tempo.  Logo após os estudos de Albert 

Einstein referentes à relatividade na física, espaço e tempo não poderiam deixar de ser 

interrelacionados. Santos (1986) compreende-se o espaço como lócus das relações 

realizadas através das funções e das formas e compõem-se como sendo o conjunto de 

sistemas de objetos e sistema de ações.  

Forma, função, estrutura e processo são as categorias primárias que permitem 

o entendimento da atual organização do espaço. São quatro termos disjuntivos, 

contudo associados. Tomados individualmente, representam apenas realidades 

parciais, limitadas, do mundo. Considerados em conjunto, porém, e relacionados entre 

si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual podemos discutir 

os fenômenos espaciais em sua totalidade (SANTOS, 2008). 

Santos (2006) esclarece que o espaço atualmente é compreendido como sendo 

a natureza transformada e socialmente produzida, ou seja, uma segunda natureza. A 

transformação da primeira natureza em segunda natureza ocorre-se pelas técnicas 

impostas, contribuindo para a (re) produção do espaço.  



 

 
866 

Corrêa (2000), explica que a organização espacial é reflexo intrínseco da divisão 

territorial e social do trabalho. O espaço é entendido como espaço social, em estreita 

correlação com a prática e as relações sociais. A produção e (re) produção do espaço é 

resultado da ação das técnicas sobre a primeira natureza, refletindo-se, assim, em um 

ordenamento territorial densamente expresso. 

O longo processo de organização e reorganização da sociedade deu-se 

concomitantemente à transformação da natureza primitiva em campos, cidades, 

estradas de ferro, minas, voçorocas, parques nacionais, shopping centers, etc. Estas 

obras do homem são as suas marcas apresentando um determinado padrão de 

localização que é próprio a cada sociedade. Organizadas espacialmente, constituem o 

espaço do homem, a organização espacial da sociedade ou, simplesmente, o espaço 

geográfico (CORRÊA, 2000). 

A (re)produção das atividades capitalistas e as céleres transformações 

desencadeadas nos setores econômicos, principalmente o industrial, causaram 

desdobramentos na forma de organização do espaço urbano e do território como um 

todo. Entretanto, essas modificações refletem no modo de produção do espaço, estas 

são multifacetadas e ao mesmo tempo dicotômicas, tendo por sua vez, resultados de 

efeito expressivamente desigual, como o surgimento da segregação e auto-segregação 

sócio-territorial, fragmentação urbana e exclusão. Desse modo, a geografia crítica 

promove uma nova explicação e análises destes processos sociais e espaciais que se 

estabelecem no território reestruturando a paisagem em sua totalidade. 

Diante das novas dinâmicas territoriais e o advento do processo de globalização 

na ultima década, novas formas de (re) produção do espaço foram estabelecidos, 

configurando-se, assim, novos territórios e territorialidades. As célebres dinâmicas 

territoriais advindas da mobilidade dos setores empresariais promovem definições 

consideráveis na tessitura urbana. Nessa finalidade, a mobilidade industrial 

configuram-se novos territórios artificializado e mecanizado sobre o território pela 

junção da técnica, da informação e da ciência, suscetíveis a promover um melhor 

ordenamento territorial dos processos produtivos capitalistas (LIMONAD, 2007). 

Desse modo, podemos salientar que o espaço se organiza conforme um jogo 

dialético entre forças de concentração e dispersão. Nesse período, as forças de 
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concentração são poderosas, mas as de dispersão são igualmente importantes. As 

cidades locais beneficiam-se das tendências à dispersão, essencialmente comandada 

pela difusão generalizada da informação e do consumo (SANTOS, 2008).  

As forças de modernização são extremamente seletivas tanto quanto à forma 

como quanto aos efeitos. Esta mudança de forças produz instabilidade na organização 

espacial, com frequentes desequilíbrios e reajustamentos (SANTOS, 2008). 

Desse modo, para Santos; Silveira (2008), a conduta do espaço é estabelecida 

pelas amplas disparidades e diversidades geográficas e individuais. A seletividade 

espacial que se institui tanto em um nível econômico como também social, apreende-

se para a organização de uma teoria espacialmente produzida. 

 A produção ao qual demanda um alto nível tecnológico capacitado se 

concentra em pontos do espaço geográfico, pois, o consumo responde a forças de 

dispersão, mas a seletividade social age como um freio sobre essa dispersão porque a 

capacidade de consumir varia qualitativa e quantitativamente através do espaço como 

um todo. 

 A organização espacial, enquanto forma explícita de materialidade social se 

torna um meio de produção e (re) reprodução da sociedade capitalista mas, além 

disso, contribuindo para uma determinada condição de visão para o futuro. Além de se 

constituir como forma de materialidade social, a organização espacial é também um 

reflexo social constituído sobre uma dimensão da totalidade. 

Santos (2006) aborda que com o mundo estabelecido e distribuído pela 

hierarquia das redes associados aos pontos do espaço globalizados, promovem uma 

análise para a discussão de uma nova geografia, a geografia crítica. A geografia 

tradicional já estava defasada e se fez insuficiente para explicar o mundo com a 

necessidade de se (re)pensar o novo, um novo mundo, com visões e perspectivas 

diferentes. A geografia crítica, portanto, originam-se maiores explicações e uma nova 

visão de mundo se estabelece.  

Com o advento da globalização, pontos do espaço ganham maior fluidez e 

luminosidade, contudo, contribuindo para uma nova divisão territorial e social do 

trabalho proporcionando o ordenamento do território. Dessa forma, a geografia crítica 

origina-se para explicar a nova forma de organizar e reproduzir o espaço geográfico, 
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um novo olhar se estabelece e a geografia não é mais explicada de forma simples, 

ganhando, assim, maior complexidade. 

 

Considerações Finais 

A partir das reflexões aqui empreendidas defende-se a proposta de 

implementação de uma abordagem de conteúdo específico para estudar os principais 

conceitos geográficos, a fim de que estes possam cumprir seu objetivo de servir como 

ferramenta para compreensão do mundo.  

O estudo dos conceitos não deve, no entanto, ser realizado soladamente e se 

esgotar em si mesmo, pois estes somente adquirem real significado quando associados 

às realidades humanas. Além de não ser aconselhável o estudo dos conceitos de 

maneira isolada, os conteúdos geográficos podem ser mais bem compreendidos 

quando se utiliza uma referência anterior associada aos conceitos da Geografia.  

Quando não há estudo específico sobre o grupo dos conceitos geográficos, 

cada um deles pode ser abordado em um momento específico no interior dos 

conteúdos a ele relacionados. 

E por fim, fazendo uma análise nos dias em que vivemos na 

contemporaneidade, não é que iremos deixar o estudo da pequena história da 

geografia constituída pelo tradicionalismo e pelos paradigmas, mas analisá-los com um 

olhar e uma visão crítica sobre o pensamento da história. Desse modo, pode-se fazer 

uma análise de que a crítica feita a Geografia Tradicional, originou-se por duas 

vertentes primordiais: uma pela corrente pragmática que buscava uma política de 

gestão e ordenamento territorial promovida pelas ações governamentais (Estado), e a 

corrente crítica que tinha como propósito revolucionar e reformar a sociedade. 
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REFLEXÕES TEÓRICAS ESTADO E RELIGIÃO: UMA 
RELAÇÃO DE PODER 

Theorical reflections State and religion: a relation of power 
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Eixo temático: Geografia, Política, Poder e Território 

Resumo  
O Estado e a religião estiveram intimamente ligados, porém os acontecimentos históricos 
colaboram para sua separação. A definição de Estado e de suas características foi o foco de 
diversos autores, cada qual procurando descrever suas peculiaridades. Para embasar a 
discussão utilizou-se de referências bibliográficas sobre Estado e religião.  A partir desse 
contexto tem-se como objetivo fazer uma discussão teórica conceitual sobre Estado com base 
em autores como: Locke, Hobbes, Kant, Hegel, Marx e Gramsci. Partindo dos pressupostos 
desses autores como objetivo específico busca-se aprofundar a questão religiosa e relacionar 
concepções do Estado a atualidade. 
Palavras-chave: Estado; Religião; Atualidade. 
  

Abstract 
The state and religion were closely linked, but the historical events collaborate to their 
separation. The definition of State and its features was the focus of several authors, each 
seeking to define their peculiarities. To support the discussion made use of references on state 
and religion. From this context one has the objective to conceptual theoretical discussion of 
State based on authors such as: Locke, Hobbes, Kant, Hegel, Marx and Gramsci. Based on the 
assumptions of these authors as a specific objective seeks to deepen the religious issue and 
relate State conceptions today. 
Key words: State; Religion; Today. 

 

Introdução  

A Geografia busca compreender questões físicas e humanas. Nestas relações humanas, 

muitos agentes influenciam na configuração do espaço entre eles o Estado e a Religião. O 

Estado é visto como o maior representante da sociedade na atualidade, aparentemente busca 

o bem comum. Entretanto essa visão foi notada por muitos autores como Hobbes, Locke, Marx 
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e Gramsci. Cada qual sob uma perspectiva diferente, de acordo com os acontecimentos de 

cada época colaboraram com a conceituação e a atual estrutura de Estado que vivenciamos.  

A religião já esteve ligada diretamente ao Estado. O Brasil se manifesta como um país 

laico, entretanto, tem fortes laços com a religião, em especial, a católica apostólica romana. 

Como exemplo, os feriados religiosos, ditos como feriados nacionais como a Páscoa e Natal; 

revelam a forte ligação do Estado com a religião.  

Neste sentido este artigo tem como objetivo analisar a trajetória do Estado e a 

separação do Estado da Religião. E expor que mesmo decorrido décadas da análise dos 

autores, cada qual a sua realidade e tempo histórico é possível relacionar a realidade. 

 

Estado e religião sob a perspectiva de Thomas Hobbes e Jonh Locke 

A conceituação de Estado alterou-se no decorrer das décadas, muitos autores 

contribuíram para sua melhor compreensão, entre eles Hobbes e Locke.  Hobbes em 

sua obra Leviatã buscou encontrar as causas, geração e definição de um Estado assim 

como sua relação com a religião.  

Para Hobbes (2002) não é possível encontrar a defesa de forma individual e 

nem em pequenos grupos decorrentes dos interesses particulares. Assim como o 

julgamento por uma multidão não estabelece justiça. Os homens realizam um pacto, a 

quem delegam a outro o seu próprio direito, suas vontades a fim de manter a paz e a 

segurança, chamando essa representação de Estado (HOBBES, 2002).  

A grandiosidade do Estado é expressa como o Leviatã, na obra de Hobbes 

(2002, p. 131): “esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes – com toda 

reverência – daquele deus mortal, ao devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e 

defesa”. Essa comparação de Deus imortal e Estado mortal, demostra o quanto o 

Estado era analisado enquanto defensor na terra dos mortais. Mesmo sendo mortal a 

força que foi atribuída é tão significativa que continua a dominar, seja em nome do 

interesse do bem comum ou do interesse de classes, está cada dia mais ativo na 

sociedade. 

Neste sentido o poder de decisão dado pelo povo, a uma figura que representa 

o Estado é chamado de soberano. Este poder pode ser dado de forma natural, por 

meio da submissão. Ou por meio de acordo de submissão entre os homens, o que é 
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denominado de Estado político (HOBBES, 2002). E súditos são aqueles que delegaram 

esse poder, e devem apenas obedecer. 

Essa soberania é a autoridade máxima na terra e o único contato com Deus. 

Hobbes (2002) ressalta:  

quando alguns homens desobedecem a seu soberano, pretendem ter 
celebrado um novo pacto, não com homens mas com Deus, isto 
também é injusto, pois não há pacto com Deus a não ser pela 
mediação de alguém que represente a pessoa de Deus (HOBBES, 
2002, p. 133). 

 

Neste sentido além da comunicação com o divino, o soberano tem outras 

funções como autoridade judicial, prescrever regras, instituir atos e decisões, dispor 

propriedades e em hipótese alguma ser punido ou morto (HOBBES, 2002).  Aos olhos 

da atualidade a soberania constituía uma verdadeira imposição de decisão, depois de 

ser instituída era irrevogável.  

Para Locke o Estado não é uma criação de Deus, apenas um acordo entre 

homens que são livres. Todos os homens tem a capacidade de distinguir entre o bem e 

o mal e que esta característica foi dada por Deus (VÁRNAGY, 2006). 

Apesar desta distinção, os homens praticam o mal, decorrente da inclinação 

para as desavenças. A infração deve ser punida pelo próprio homem, pois ambos estão 

no estado da natureza, neste sentido Deus interfere nas relações instituindo o Estado: 

(LOCKE, 2006, p. 28) “[...] certamente foi Deus quem estabeleceu o governo como fito 

de restringir a parcialidade e a violência dos homens”.   

O governo civil deve amenizar e intervir as relações conflituosas do estado de 

guerra, cujo objetivo é a reconciliação, a paz entre os homens. Deste modo existe uma 

concordância nos pensamentos de Locke e Hobbes quando trata da ação do governo, 

enquanto juiz que impõe suas ações, aos súditos, sem qualquer chance de 

questionamento, restando apenas à submissão.   

A associação do Estado com a vontade de Deus é evidente na literatura de 

Locke. Para o autor, Deus deu ao homem a razão para que faça uso para o seu bem 

estar, por meio do seu trabalho, deve colher e fixar sua propriedade. O trabalho é o 

diferencial para a aquisição da propriedade, o homem que tiver disposição e empenho 
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irá colher os frutos que plantou, apropriando-se destes e da terra em si; enquanto 

dádiva de Deus (LOCKE, 2006). 

A figura de Deus, no discurso de Locke, configura sempre como justificativa 

para todas as ações, as diferenças surgem devido a ação do homem. Todos recebem 

de Deus o mesmo dom, cabe a cada  um desenvolver os privilégios advindos da 

natureza a fim do seu benefício. 

Para Locke e Hobbes há influência de Deus nos preceitos que regem o Estado. 

Apesar de o Estado ser considerado um acordo entre os homens, a fim de delegar a 

outro as suas ações, Deus está muito presente em ambos os discursos.  

 

O Estado na percepção de Kant e Hegel 

A influência de Deus no Estado e nas suas leis deixa de ser abordada com 

ênfase como nos trabalhos acima mencionado e partindo dos pressupostos existentes, 

outros autores passam a abordar o Estado. Sobre uma nova abordagem, o Estado 

deixa de ter como objetivo a busca da paz e a preparação para o reino de Deus,  para 

focar em outros ideais.  

O Estado dito moderno surge, adquire novas características, entre elas: a 

autonomia, a distinção de Estado e sociedade civil e a propriedade que o soberano 

adquire sobre o Estado, enquanto Estado patrimonial (GRUPPI, 1986).  

Novas percepções se manifestam sobre o Estado, como Kant. Para ele a 

burguesia é que começa a formar o Estado, sendo formado por cidadãos 

independentes e dependentes. Os independentes podem decidir na política do Estado, 

são os proprietários e os dependentes, o povo (GRUPPI, 1986). Esta classificação é 

denominada de concepção liberal. 

Essa concepção de Estado ainda é muito presente em nosso meio. O que 

diferencia é a falsa ideia de participação do povo, por meio de processo eleitoral. 

Entretanto o domínio e a decisão recai sobre os detentores de propriedade, que 

influenciam principalmente nas relações econômicas. Já a massa é manipulada com 

destreza.  

Contrário à concepção de Kant, para Hegel existe diferença entre o Estado e a 

sociedade civil. Porém o Estado é o fundamento da sociedade civil e da família. Gruppi 
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(1986, p. 24) ressalta o pensamento de Hegel “[..] a soberania é do povo que a exprime 

no Estado, mas o fundamento da soberania fica sempre no povo”. 

Para Gruppi (1986) existe uma justificativa ideológica de Estado, destaca a falsa 

ideia de liberdade e a ênfase no Estado burguês: 

Na verdade, só pode começar a existir uma visão cientifica do que é o 
Estado quando tomarmos consciência do conteúdo de classe do 
Estado. E a burguesia não pode fazer isso, pois significaria denunciar 
que o Estado burguês – mesmo em sua forma mais democrática – é 
na verdade a dominação de uma minoria contra a maioria; seria 
admitir que essa liberdade não é liberdade para todos, que essa 
igualdade é puramente formal, não real, para a maioria dos cidadãos 
(GRUPPI, 1986, p. 25). 

 

Essa visão reforça que a maioria está sob o domínio de uma minoria que 

representa o Estado burguês. Uma liberdade apenas aparente em que na realidade os 

cidadãos pensam que exercem, mas são apenas fantoches da peça teatral chamada 

Estado. Com base nesta percepção é que a próxima concepção a ser abordada é a 

crítica. 

 

A concepção crítica de estado em Marx e Gramsci 

Marx é considerado um dos maiores representante da concepção crítica do 

Estado. É na obra A questão judia (1843) que Marx inicia sua adesão ao comunismo, 

esclarece a relação da sociedade politica (Estado) como expressão da sociedade civil 

(relações econômicas) e como resultado as relações de produção (GRUPPI, 1986).  Ele 

escreveu muitas obras, porém em nenhuma fez uma dedicação exclusiva ao Estado, 

ressalta apenas os aspectos negativos desta instituição. 

Para Marx o Estado deve ser organizador e não defensor do interesse privado 

(TIBLE, 2013). Justifica que o Estado (GRUPPI, 1986, p. 27) “[...]  é parte essencial da 

estrutura econômica [...] justamente porque a garante”. Para Gruppi, a obra de Marx 

busca analisar o estado burguês: 

Marx afirma justamente que, para o trânsito do Estado burguês à 
sociedade sem Estado, é necessário um poder estatal, o qual 
entretanto não é mais um poder estatal no verdadeiro sentido da 
palavra ( já começa a extinção do Estado) mais ainda é um Estado. 
Em Marx temos a análise do Estado burguês porque, para derrubar o 



 

 
876 

Estado burguês e construir uma sociedade se Estado é preciso 
primeiro conhecê-lo (GRUPPI, 1986, p. 46). 

 

Para Marx sob a análise de Lênin, o Estado é um órgão de dominação, 

submissão de uma classe por outra (LÊNIN, 2007). O Estado só existe devido esse 

antagonismo de classe, como mediador nas relações socioeconômicas.  Garante a 

dominação, pois além dos detentores das propriedades privadas é necessário os 

proletários. E os últimos não precisam pensar somente trabalhar em pró dos 

capitalistas. 

Gramsci partiu de uma análise de Estado, tomando como referência o Estado 

italiano. Ressalta que as arbitrariedades cometidas pelo governo só são freadas pelo 

interesse da propriedade privada do capital, ou pelo poder judiciário nos estados 

capitalistas tidos como liberais democratas, em defesa da liberdade popular (GRUPPI, 

1986). 

Para Gramsci os indivíduos são privados da sua liberdade e por isso devem se 

organizar nas fábricas, em cada setor e como consequência  propagar esse poder para 

outras fábricas. Essa mudança de atitude faz com que o operário passe de assalariado 

para um produtor. A terminologia não é do autor, mas expressa seu pensamento:  

Então, o produtor é o operário que superou todas as limitações 
corporativas, que não raciocina mais com a mentalidade de classe 
social fechada em si mesma, buscando só a defesa de seus interesses 
imediatos de classe; como produtor, ele considera-se protagonista e 
intérprete dos interesses gerais da sociedade, e portanto sente-se 
como o componentes essencial, a força dirigente do novo Estado que 
pretende construir (GRUPPI, 1986, p. 74). 

 

Assim, da ação de súbitos, os operários passam a refletir sua situação e 

interagir enquanto membros ativos inicialmente no seu local de trabalho, e com a 

força de outros membros podem construir um novo Estado. 

Para Gramsci a efetivação dessa força deveria romper com o bloco industrial-

agrário, por meio de aliança dos proletariados dessas áreas. Denominado de 

hegemonia, essa ação da ditadura do proletariado, consiste numa função de conquista 

do consenso, por meio da revolução. Essa união deve ser determinada também pela 

ideologia, permitindo que classes sociais diferentes se mantenham unidas (GRUPPI, 

1986).  
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[...] um processo pelo qual as classes populares, embora tenham 
interesses antagônicos ao sistema, são basicamente subordinadas, 
porque não têm sua própria concepção do mundo, sua própria 
concepção do mundo, sua própria cultura, mas absorvem a cultura 
das classes dominantes de maneira heterogênea, desorganizada e 
passiva. De forma que a maneira de pensar das classes subalternas 
são levadas é destituída de organicidade, de capacidade crítica. As 
classes subalternas são levadas à rebelião, mas esta não passa de um 
abalo que não consegue traduzir-se numa política, porque há uma 
subordinação ideal, cultural (GRUPPI, 1986, p. 82). 

 

As classes ditas como subalternas  não são concebidas como capazes de ter um 

visão do mundo, tratados enquanto dependentes não só da politica mas também da 

cultura dominante. É fato que a nossa realidade demostra o quanto a cultura de classe 

influência no cotidiano, são costumes, gostos, influências gastronômicas e até no 

vestuário. Influências que mudam o modo de vida dos indivíduos, por exemplo, os 

celulares de última geração,  adquiridos por meio de pagamento parcelado. Produto 

este que não condiz com a realidade de todos,que por meio da influência cultural 

torna-se um aparelho cobiçado e comprado. 

O contexto de Gramsci para época demostra o quanto percebia a necessidade 

de mudança. O que pode ser notado também na realidade brasileira, quando em 

junho de 2013, ocorreram protestos em varias cidades do Brasil a fim de reclamar a 

situação vivenciada pelos brasileiros. Uma discussão inicial de vinte centavos no valor 

da passagem de ônibus, eclodiu uma discussão muito maior, uma crítica por melhores 

condições de saúde, educação, impostos mais bem empregados no setor público, e 

justiça diante de escândalos de corrupção.  

O que aconteceu no Brasil não foi uma rebelião mas sim uma manifestação de 

insastifação, não se manisfetou enquanto rebelião política porque a situação foi 

acalmada por promessas de mudança pelo Estado. E como é cultural do povo brasileiro 

ser sereno, os ânimos se acalmaram e todos voltam para a sua rotina, de pagamento 

de altos impostos e não mais de exigência do seu investimento. Neste contexto 

brasileiro é evidente a importância da união das classes na busca de um mudança 

efetiva. Somente a união de cada setor é capaz de demostrar a insastifação e solicitar 

mudanças ao Estado, que deve ser o representante do povo. 
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Neste sentindo Gramsci ressalta que a hegemonia só pode ser adquirida por 

meio da unificação de pensamento e ação, por meio de uma educação crítica (GRUPPI, 

1986).  E resta a partir do pensamento do autor a esperança de que a educação é 

capaz transformar uma sociedade que busca sua liberdade. 

 

A Religião na obra de Hobbes  

Apesar da figura de Deus estar presente no discurso de Hobbes e Locke com 

relação a formação do Estado, é na obra de Hobbes,  O Leviatã ou matéria, forma e 

poder de um Estado eclesiástico e civil, que encontra-se de maneira  aprofundada a 

analogia do Estado com Deus, por meio da religião. 

Para Hobbes a religião é algo intrínseco ao ser humano, pois não há outro ser 

vivo que apresente tal característica de crer em algo ou alguém diante de perguntas 

que não encontra respostas. Qualquer indivíduo que procure resposta para uma 

duvida encontrará, mas ao princípio de toda ação sempre irá existir um motor, a que 

se denomina Deus (HOBBES, 2003). 

Como afirma Hobbes (2003 p. 41) a religião surge decorrente da “[...] crença 

nos fantasmas, a ignorância das causas segundas, a devoção pelo que se teme e a 

aceitação de coisas acidentais como prognóstico [...]”.O autor ressalta que só existe 

religião porque povo acredita em determinada pessoa, porque esta demostra 

sabedoria e buscar a felicidade de todos. 

A religião foi plantada por duas espécies de homens. A primeira, a invenção, faz 

parte da política humana, destinada aos súditos dos reis.  A segunda sob o mando de 

Deus é a política divina, aos súditos do reino de Deus (HOBBES, 2003).  

A política humana dará origem aos fundadores de Estado e legisladores dos 

gentios, cujo objetivo era manter a obediência e a paz. Nesse sentido houve a inserção 

na mente humana da existência de deuses, que se sentiam aborrecidos caso as leis 

fossem desobedecidas. A falta de veneração poderia despertar a ira dos deuses com 

terremotos, doenças, etc. (HOBBES, 2003).  Assim as responsabilidades e chances do 

povo se rebelar contra os governantes diminuíam. Neste período é percebível a 

importância da religião usada pela política a fim de manter a ordem e justificar as 

ações. 
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Para Hobbes (2003, p. 43) “[...] no reino de Deus a política e as leis civis fazem 

parte da religião, não tendo portanto lugar a distinção entre a dominação temporal e 

espiritual”. Já que Deus é dono de terra, rei do seu povo, isto é, soberano. 

Para o fortalecimento da religião, a pregação pelos apóstolos e evangelistas 

colaboraram para a implantação da religião cristã, no Império Romano. A grande causa 

de mudanças na religião no mundo, é a atitude dos sacerdotes tidos como impuros, 

avarentos e próprio na manipulação com os príncipes (HOBBES, 2003).   

Gruppi (1986) ressalta essa relação da Igreja com Henrique VIII, na Inglaterra, 

quando foi proclamado a separação da Igreja Católica da Igreja Anglicana, isso em 

1531.  Essa separação ocorreu porque o papa negou o pedido de Henrique VIII de 

divórcio, por motivos políticos, pois a esposa de Henrique VIII era espanhola cujo 

império era detentor de grandes territórios.  

A partir desse período o Estado torna-se autônomo com relação a Igreja e 

muitas mudanças são notadas: 

Com esse ato firma-se que o poder do Estado é absoluto, que a 
soberania estatal é absoluta e não depende de nenhuma outra 
autoridade, isto é, que não vem da autoridade do papa; a soberania 
do monarca vem de sua própria condição de monarca, este não 
recebe do papa. Proclama-se, assim, a absoluta autonomia e 
soberania do Estado (GRUPPI, 1986, p. 9). 

 

Neste caso o monarca revela seu verdadeiro desejo de domínio, assumindo o 

poder sobre os súbitos em nome não apenas da soberania sobre as leis civis, mas 

também sobre as leis divinas. Inicia-se a fase denominada de Estado Moderno, cuja 

soberania estatal não depende de outra autoridade. 

Apesar da divisão do Estado da religião, no século XVI, ambas ainda influenciam 

o cotidiano dos indivíduos. Pois a religião constitui um dos elementos da cultura, como 

meio de orientação, imposição de significados, reflexão e aprendizado. Mas também é 

capaz de manipular diante da carência humana. 

Marx (2010, p. 145) faz uso da celebre frase, encontrada em outros autores, 

como Kant “a religião é o ópio do povo”. Essa referência designa a influência da 

religião na vida do homem, que esquece outros assuntos importantes como a política, 

para professar sua fé na bondade dos homens.  Apesar de Marx em seu livro O Capital 
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(1987) aprofundar as questões do protestantismo, ele afirma que de maneira geral a 

religião pode desempenhar papel importante na vida em sociedade, constituindo o 

suspiro da criatura oprimida (LÖWY, 1998).   

Marx (2010, p. 146) ainda descreve “a religião é apenas o sol ilusório que gira à 

volta do homem enquanto ele não circula em torno de si próprio”, ressalta que a 

religião é felicidade ilusória, construída pelo homem.  É o homem que faz a religião, 

sendo o Estado e a Sociedade, produtores da religião. Ela é o guia geral, enquanto base 

para a consolação e justificação, prende o homem a ilusão para que não pense  e nem 

atue na sua realidade (MARX, 2010). 

Para Chaui (1997) a religião torna-se um instrumento e poder, diante da 

carência humana, que deposita no invisível um sistema de sinais de uma identidade 

original. A religião explica o que o homem não consegue compreender entre elas as 

diferenças da composição social. É função da religiosidade segundo Chaui (1997, p. 72) 

“conservar uma tradição ou responder ao desemparo suscitado por mudanças sociais”, 

enquanto expressão da identidade grupal, responsável por preservar diversos valores. 

  A religião explicava a importância do Estado quando Hobbes inicia suas 

análises. Mesmo decorrido a divisão (Estado-Religião) ainda verifica-se que ambas tem 

características comuns, que é delegar e submeter decisões a outros. Ou seja, no caso 

do Estado, um mortal, o homem; e na religião, um imortal, Deus. 

 

Considerações Finais  

Autores conceituados como Locke e Hobbes relacionaram o Estado com Deus. 

Neste sentido a religião presente no discurso de ambos, demostra que para a época 

vivenciada por ambos, estar de acordo com leis civis e divinas era importante para 

exercer o poder. 

Kant analisando o Estado classifica os sujeitos como independentes e 

dependentes. Dessa divisão a ênfase passa a ser a figura de dominação que os 

indivíduos estão sujeitos. O contrato antes estabelecido entre homens livres no inicio 

da discussão do Estado, deixa de ser questionado e apenas a submissão é abordada, 

como forma de opressão. Hegel nesta discussão complementa com a diferenciação 

entre sociedade civil e Estado. 
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Gramsci dedicou-se a análise do contexto histórico na Itália. Suas percepções 

ainda estão presentes no contexto da atualidade. Por que ressaltava a importância da 

união das classes para atingir o objetivo comum de ação em busca da liberdade. 

 Hobbes em análise do Estado destaca que a religião é a essência do homem, 

por acreditar em algo imortal e usar deste meio para propagar o medo diante daqueles 

que não cumpriam as leis civis. Entretanto esse domínio é rompido devido a ação de 

representantes religiosos junto a monarca que abusam do poder a eles concedidos, 

colaborando para a divisão da Igreja do Estado. 

Marx não descreve com detalhes o Estado em suas obras, mas critica essa 

opressão sofrida pelos proletários. Assim como a relação que o Estado exerce 

enquanto defensor do interesse da propriedade privada, ou seja, do capital. Com 

relação à religião, considera uma criação humana, do Estado e da sociedade, que ilude 

e cega a realidade.   

Com a breve análise dos autores percebe-se que os séculos, as décadas mudam 

porém as relações de domínio permanecem. A falsa ideia de liberdade, de escolha, de 

tomada de decisão é inserida como preciosa. Mas a realidade demostra o quanto a 

ilusão faz parte, em especial, nos exemplos, acima mencionado do Brasil, em que a 

figura do Estado é regida pelos interesses da propriedade privada. 

 A religião destaque no texto de Hobbes, aparentemente secundária, evidencia 

o contexto da atualidade, o quanto a religião esta relacionada ao Estado.  Em nome da 

defesa da religião, de um Deus, atentados a outros Estados são cometidos. Não existe 

limites nem a figura do Estado, a violência é acometida a qualquer lugar que ironize a 

religião, um Deus, um profeta. Antes da liberdade de expressão faz necessário o 

respeito a qualquer religião ou crença.  

Assim, o Estado e a religião são agentes formadores e influenciadores nas 

relações sociais, organizam e reorganizam o espaço. Diversos autores citam o Estado 

enquanto símbolo de poder, poder este também exercido pela religião, tanto no 

passado como no presente.   
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Mais do que de “território” unitário como estado ou condição clara e estaticamente definida, 
devemos priorizar assim a dinâmica combinada de múltiplos territórios ou 

“multiterritorialidade”, melhor expressa pelas concepções de territorialização e 
desterritorialização, principalmente agora que a(s) mobilidade(s) domina(m) nossas relações 

com o espaço. Essas dinâmicas se desdobram num continuum que vai do caráter mais 
concreto ao mais simbólico, um indivíduo e/ou grupo social mais coeso, podemos dizer que 
eles constroem seus (multi)territórios integrando, de alguma forma, num mesmo conjunto, 

sua experiência cultural, econômica e política em relação ao espaço. 

 
Rogério Haesbaert 

HAESBAERT, Rogério. O Mito da Desterritorialização: do “fim dos territórios” à 

multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
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O RETORNO DOS BRASIGUAIOS: UMA ANÁLISE DA 
AFIRMAÇÃO DE SUA IDENTIDADE NO BAIRRO JARDIM 

SANTA FELICIDADE-CASCAVEL –PR 
The return of the braziguayan: an analyse of their identity affiration in the 

neighborhood Jardim Santa Felicidade – Cascavel – PR 
 

Sergio Ricardo Aurélio Pinto188 
Karla Brumes189 

 

Eixo temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo 
Este resumo apresenta uma pesquisa  em desenvolvimento, na qual pretende-se subsidiar 
reflexões  sobre a origem e situação de vida dos brasiguaios. É intenção contribuir na discussão 
a respeito de temas e conceitos como cultura, território, migração e identidade. O interesse 
por este trabalho iniciou-se ao deparar com situações de estigmatização sofridas por alunos de 
origem brasiguaia no Colégio Estadual de Jardim Santa Felicidade em Cascavel-PR e, desde 
então, procuramos identificar as possíveis causas. Constatando que seus antepassados 
destinaram-se para o Paraguai por motivações político-econômicas e que atualmente muitos 
têm retornado ao Brasil, embora não aceitos, senti a necessidade de investigar melhor o 
contexto da emigração de brasileiros ao Paraguai e da imigração de retorno para o Brasil, 
compreendendo quais são os problemas relacionados na afirmação da identidade e da 
territorialidade destes sujeitos, bem como, da estigmatização e preconceito sofridos por estes. 
Neste sentido realizando esta pesquisa no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Centro do Paraná (UNICENTRO),  por meio de trabalhos 
de campos e entrevistas, poderemos compilá-los criticamente e, então, analisarmos com mais 
profundidade fatores responsáveis pelos processos de emigração para o Paraguai e os 
contextos que envolvem o retorno para o Brasil. 

Palavras-chaves: migração, território, identidade. 
 
Abstract 
This summary presents a developing research, which is intended to subsidize reflections about 
the origin and life state of braziguayan people. It is intended to contribute to the discussion 
concerning concepts such as culture, territory, borders, migration and identity. The interest 
behind this report has startedwhen situations of stigmatization were noticed harming students 
of braziguayan origin in the Jardim Santa Felicidade High School, located in Cascavel, state of 
Paraná and, since then, several attempts were done to identify some possible causes. Knowing 
that their ancestors were motivated to migrate to Paraguay because of both political and 
economic reasons and that currently many of them have returned to Brazil, even though 
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discriminated, I felt the necessity to further investigate the context of emigration of Brazilians 
to Paraguay and their immigration returning to Brazil, understanding which are the problems 
related upon their affirmation of identity and territoriality, as well as the stigmatization and 
prejudice that they suffer. This way, conducting a research as a part of graduation in 
Geography of the Universidade Estadual do Centro do Paraná (UNICENTRO)’s program. 
Through interviews and fieldwork, it became able to compile them critically and then, deeper 
analyze the elements responsible for their emigration process to Paraguay and the contexts 
that concern their way back to Brazil.  
Key words: migration, territory, identity. 

 

Introdução  

Esta pesquisa surge de uma inquietação surgida a partir de experiências obtidas 

como docente do Ensino Fundamental e Médio no Colégio de Jardim Santa Felicidade, 

no Bairro Jardim Santa Felicidade em Cascavel-PR190, que permitiu o primeiro contato, 

em 2004, com educandos de origem brasiguaia, os quais apresentavam dificuldades 

comuns entre eles no espaço escolar, tais como o aproveitamento escolar, evasão, 

assiduidade, socialização, e outros. Entre estes indivíduos houve um caso de uma 

aluna, aqui identificada como "Nancy", que se destacou dentre os demais diante ao 

agravamento de estigmatização que a mesma sofria por pertencer ao grupo de 

brasiguaios191, ou seja, oriundos do Paraguai. 

Desde este momento surgiu o interesse em compreender os dilemas 

enfrentados por estes alunos que resultou em discussões e na produção e 

apresentação de artigos, entre eles o Estudo de Caso Nancy192. 

As experiências e os resultados obtidos através desta pesquisa permitiram 

aprofundar algumas reflexões no que tangem estes sujeitos, ou seja, os brasiguaios. 

Assim, no âmbito programa de mestrado pela UNICENTRO, faremos a sequência desta 

pesquisa que, em princípio às primeiras investigações já realizadas ante ao Estudo de 

Caso Nancy, permitiu um primeiro contato a temas e conceitos os quais se remetem 

ao brasiguaio, à migração, à cultura, à identidade e ao território. Neste sentido, estão 

os trabalhos realizados por Haesbaert (1997), (2003), Elias (2000), Zaar (2001), Capel 

(2001), Haesbaert (2003), Vale et al. (2005), Saquet (2007), Albuquerque (2008), 
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 A apresentação desta localidade estará apresentada no na página 5-6. 
191

 O conceito de brasiguaio aparecerá na página 9-10. 
192

 Trabalho publicado no II Seminário Nacional em Estudos da Linguagem em 2010, intitulado como 
"Estigmatização e construção de identidades territorial e cultural – Caso Nancy". 
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Siqueira et al. (2008), Ferrari (2009), Souza (2009), Siqueira e Cardoso (2011), Schlosser 

e Frasson (2012) e outros.  

A relevância do objeto de estudo desta pesquisa está no esforço em contribuir 

com subsídios para considerações e discussões sobre os problemas enfrentados pelos 

brasiguaios, na legitimação de sua afirmação como sujeito no território193 e, como em 

sua identidade. 

Entendendo que este trabalho insere numa discussão já realizada por outros, 

ou seja, que há outras pesquisas nesta mesma temática, como Zaar (2001), 

Albuquerque 2008) e Ferrari (2009), contudo, é intenção ampliar as análises que 

celebrem a compreensão da afirmação dos brasiguaios no território brasileiro a partir 

do Bairro Jardim Santa Felicidade em Cascavel-PR. A escolha deste recorte espacial 

vem do fato de ele ser um bairro já conhecido, ou seja, de fácil contato com os 

brasiguaios, o que facilitará as coletas de informações para pesquisa. 

Neste sentido, por meio do estudo de caso percebeu-se que o que acontecia 

com a aluna "Nancy" era, também, realidade de outros sujeitos de origem brasiguaia, 

ao retornarem ao Brasil, não são aceitos como esperavam. O estudo possibilitou 

entender em parte muitas das situações as quais estão submetidos os brasiguaios, tais 

como preconceitos estigmatização imputados por parte de alunos brasileiros e, pela 

comunidade que os cerca. Tais ações que parecem se justificar na maior parte das 

vezes pelo fato dos brasiguaios serem oriundos do Paraguai. 

Contudo, foi possível perceber que as ações contra os brasiguaios ocorrem para 

além do espaço escolar, ou seja, em outras relações sociais seja na convivência na 

comunidade com os vizinhos, seja no trabalho, ou em grupos de amigos. Tudo isso, 

então, instiga a aprofundar os estudos para entender melhor as causas e 

consequências do retorno dos migrantes brasiguaios.  

Para a realização desta pesquisa, estamos utilizando: 
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 Rogério Haesbaert (1997) ao debater sobre o território, indica três vertentes diferentes: a) jurídico-
política, o apresenta como uma delimitação do espaço, cujo território é controlado pelo poder, em 
especial do poder do Estado; b) econômica, cuja territorialidade se manifesta como um produto de 
quem o configura, isto é, o capital; c) cultural fundamenta-se no território a partir da sua 
representação e apropriação simbólica, subjetiva e identitária. É nesta dimensão do território, a 
cultural, que buscamos realizar o debate  do território a partir do retorno dos imigrantes brasiguaios.  



 

 
887 

a) Pesquisa bibliográfica a respeito dos conceitos e temas: migração 

internacional, território, cultura, identidade, políticas bilaterais entre Brasil e Paraguai, 

origem do termo brasiguaio, estigmatização, xenofobia, ou preconceito étnico, 

diplomacia e outras que sejam necessárias para oferecer uma fundamentação teórica 

à pesquisa; 

b) Visitas a departamentos públicos e organizações privadas que possam 

oferecer material para analise no que se remete aos dois países e a questão do 

brasiguaio, nas cidades de Cascavel-PR, Foz do Iguaçu-PR, Ciudad de Este-PY, 

Hernandarias-PY e Assunção-PY; 

c) Trabalhos empíricos em cidades e assentamentos de comunidades de 

brasiguaios, como na cidade de Hernandarias194 no Departamento do Alto do Paraná 

no Paraguai195 e em Cascavel-PR, bem como, em Ciudad de Este e Assunção, nas quais 

há órgãos públicos e privados a serem visitados a fim de ampliar informações; 

d) Aplicação de questionários e entrevistas com grupos de brasileiros, 

paraguaios e brasiguaios nas cidades já citadas acima, cujos dados serão compilados e 

analisados. Entre os lugares que pretende-se realizar este procedimento de 

investigação estão os colégios públicos localizados no Bairro Jardim Santa Felicidade a 

fim de identificar o número de famílias oriundas do Paraguai; 

e) Analisar as lembranças e memórias individuais ou coletivas, por meio de 

relatos e histórias de vidas concedidas, de músicas, poemas, pictografias que estes 

possam ter e para entender qual é a consciência, o sentimento e o conceito que estes 

possuem de pertencimento a um território, a uma cultura, a uma identidade, 

f) Pesquisar em revistas e jornais paraguaios e brasileiros, com o propósito de 

avaliar o discurso produzido em relação ao Paraguai e ao brasiguaio. 

É nosso desejo contribuir para desvelar os motivos desta relação conflituosa 

que envolve os brasiguaios no processo de retorno ao território brasileiro e os já 

estabelecidos. Não menos importante, também compreender a forma com que os 

imigrantes de retorno se adaptam ao novo território. Acreditamos que poderemos 
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 Os trabalhos de campos na cidade de Hernandarias, Derpatamento do Norte do Paraná no Paraguai, 
são necessários para compreendermos o que ocorre neste lugar e que gera a saída dos brasiguaios, 
responsável pelo movimento de retorno. Entretanto, o lugar principal de investigação é o Bairro 
Santa Felicidade, onde estes sujeitos estão afirmando-se no território.   

195
Área exposta na página 7. 
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compreender a migração de retorno dos brasiguaios para o Brasil e este processo se 

reflete na construção da identidade e na nova territorialidade destes sujeitos.  

É, justamente, esta compreensão, que esta pesquisa, levará em consideração 

os elementos apresentados acima e, então, pretende-se contribuir com as discussões 

atuais que envolvem migração, cultura, território, fronteira e a identidade do 

brasiguaio.  

 

Resultados e Discussão  

Para realização desta pesquisa, como já mencionado, procurou-se delimitar o 

Bairro Jardim Santa Felicidade, (veja o Mapa 1) como a área de investigação, 

estabelecendo, o Colégio Estadual de Jardim Santa Felicidade e o Colégio Municipal 

Arthur Carlos Sartori como pontos de partida para analisar a origem dos alunos 

matriculados, facilitando a identificação destas famílias moradoras deste bairro, 

podendo desta maneira, realizar visitas domiciliares para obter dados quantitativos a 

serem tabulados.  

Lembrando que, como esta pesquisa ainda esta em desenvolvimento, portanto, 

ainda estamos coletando dados e, os resultados apresentados a diante, são 

consequentes do atual momento em que se encontra a mesma. 

 

Mapa 1 - Delimitação da área de estudo: Bairro Santa Felicidade, Cascavel-PR. 

 
Fonte: Geoportal Cascavel, 2014/ IBGE, 2004. 

Elaboração: PINTO, S. R. A, 2014. 
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Conforme o Plano Diretor de Cascavel (2006), o Bairro Santa Felicidade surgiu 

em 1950 e se localiza na Região Sul da cidade. É formado por cinco loteamentos: 

Jardim Santa Felicidade, Jardim Petrópolis I, Jardim Petrópolis II, Jardim Itapuã, Jardim 

Horizonte, Jardim Padovani I e Jardim Padovani II e, que atualmente está havendo 

mais dois loteamentos, ocupando uma área de 3,81 km².  

Em uma pesquisa realizada sobre o desenvolvimento regional, analisando a 

região do Oeste do Paraná, Araújo (2008), aponta que entre os municípios desta 

região, Cascavel foi à cidade com maior crescimento populacional.  

Nesta mesma pesquisa o crescimento ocorreu devido à instalação de indústrias 

a partir da década de 1970, principalmente indústrias do agronegócio, como laticínios, 

alimentícios, maquinários agrícolas e empresas de serviços neste ramo. Para a autora, 

o município se tornou um pólo econômico regional, através da instalação destas 

indústrias e de obras de infraestruturas, como a Estrada de Ferro do Oeste do Paraná 

(FERROESTE), Aeroporto Municipal, as rodovias BR-277 e BR-467, dentre outros.  

Araújo (ibden), ainda diz que devido a este fator, a população de Cascavel teve 

o segundo maior crescimento da Região Oeste, com 80% de 1970 a 2000 e que isto 

pode ter ocorrido a partir da construção da Itaipu, em 1974.  

Podemos compreender, então, que efetivação destes investimentos, a 

construção destas infra-estruturas nesta cidade, acabam atraindo fluxos migratórios 

que entendem que esta é uma localidade de oportunidades e, deste modo, justifica-se 

a presença de migrantes de origem brasiguaia e de outros lugares. 

Nos estudos de Tschá, et. al. (2010), observa que está a atração de migrantes 

para a esta região e, sobretudo, Cascavel, está relacionado às políticas de 

modernização nelas adotadas nesta região e, embora a cidade de Cascavel tenha tido 

um grande impulso no seu crescimento populacional e urbano, observa-se que os 

investimentos em serviços públicos não acompanharam o mesmo ritmo da população.  

Nos estudos de Dias et. al (2005) é possível perceber que no Plano Diretor da 

cidade  de 1961 a 1978, já era previsto e definido a área onde se encontra o Bairro 

Santa Felicidade como área de expansão para a população, atraídas pelo estimulo da 

ocupação de novas áreas de loteamento mais baratas. 
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Para Ramão e Wadi (2008) a intensa ocupação e a falta de investimentos em 

obras de infra-estrutura e segurança nos bairros que foram ocupados, entre eles o 

Santa Felicidade, os faz serem os mais violentos da cidade. 

É a partir destas considerações importantes que observamos os desafios que os 

brasiguaios tentam se afirmar no território. 

No Paraguai a investigação se fará no Departamento do Alto do Paraná, na 

Cidade de Hernandarias, Ciudad de Este e Assunção, cujas localidades propiciarão o 

contato direto com elementos essenciais para esta pesquisa, (veja o Mapa 2). De 

acordo com Ferrari (2009) este Departamento196 é uma das áreas com maior presença 

de brasiguaios. 

 

Mapa 2 - Divisão política do Paraguai e delimitação do Departamento Alto do Paraná 
como área de estudo. 

 
Fonte: Dirección General de Encuestas, Estadisticas y Censos (DGEEC), 2000 

Elaboração: PINTO, S. R. A. 2014 

 

Através do "Caso Nancy"197 pode-se perceber que os antepassados de "Nancy", 

                                                           
196

Departamento é o mesmo que divisão política e o Paraguai organiza seu Território Nacional em duas 
regiões geográficas, Oriental e  Ocidental, nas quais se encontram 18 divisões políticas, entre elas, o 
Departamento do Alto do Paraná na Região Ocidental (ZAMBERLAN, et al. 2007). 

197
Nesta pesquisa relata e analisa a história de migração desta família para o Paraguai, na qual apontou-
se que o fator determinante para esta migração foi a modernização da agricultura brasileira que os 
desapropriou de suas terras; 
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brasileiros, migraram para o Paraguai em busca de oportunidade de trabalho. Seus 

avós paternos e maternos eram provenientes de Campo Mourão - PR e se deslocaram 

1974 para o Paraguai, atraídos, juntos com outros sulistas do Brasil, pela aquisição de 

terras mais baratas. Tais áreas foram adquiridas por militares paraguaios, que 

invadiam terras de produtores paraguaios e, posteriormente, as revendiam a 

brasileiros, por um preço inferior ao valor da terra no Paraná (FERRARI, 2009). 

Conforme os estudos realizados por Costa (2008) o processo de modernização 

agrícola no Brasil, o aumento da valorização, a concentração de terras para 

latifundiários produtores de soja obrigaram muitos trabalhadores rurais a migrar, 

cruzando a fronteira do Brasil para o Paraguai. 

Além deste motivo de atração ao país vizinho, houve também, fluxos 

migratórios relacionados aos projetos estatais de modernização da economia, que 

geravam desemprego no campo no Brasil como apontou Zaar (2001, p. 1): 

 

Os projetos estatais desenvolvidos a partir da conjuntura política e 
econômica nacional e internacional, foram determinantes neste 
processo migratório que se efetivou em vários momentos. Dentre 
deles os mais significativos, encontram-se os momentos da 
colonização a partir da década de 1940, da modernização agrícola a 
partir de 1960 e da construção da Hidrelétrica Binacional de Itaipu na 
década de 1970. (ZAAR, 2001, p. 1): 

 

Este grupo de imigrantes brasileiros ocuparam a Região Leste do território 

paraguaio, onde adquiriram pequenas propriedades agrícolas, a fim de torná-las 

produtivas,  reforçando os aspectos de relação que os mesmos tinham em seu lugar de 

origem, ou seja, de se manterem como camponeses agrícolas.  

Nos estudos de Sprandel (1992),  Zaar (2001), Costa (2008) e Ferrari (2009) 

houve uma intensificação de fluxos migratórios de brasileiros para o Paraguai nas 

décadas de 1960 e 1970 que se sentiam atraídos pela oferta de terras fertéis de mais 

baratas e que contavam com o apoio do governo paraguaio, cujo período, o Instituto 

de Bienstar Rural (IBR), auxiliou na transferência de imóveis rurais à latifundiários 

brasileiros e à empresas agrícolas estrangeiras. Este órgão, portanto, foi responsável 

pela atração de brasileiros ricos que podiam apropriar-se destas terras e torná-las 

produtivas, conforme o modelo de produção agrícola que se expandia, ou seja, pela 
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implantação de equipamentos e técnicas modernas na produção principalmente da 

soja. 

Os mesmos autores ainda apontam a migração de outro grupo de brasileiros 

para o Paraguai, que embora fossem conterrâneos do mesmo país, se diferenciam de 

sua condição de posse de terra e de produção de renda. Este outro grupo de 

brasileiros também foram atraídos pela mesma condição de valor de fertilidade da 

terra, porém apropriaram-se de pequenas propriedades, ou foram para trabalhar na 

produção agrícola. Este outro grupo se diferencia, também, por permanecerem com o 

mesmo modo de reprodução social que tinham no Brasil e, que os aproximava com o 

modo de vida de alguns produtores paraguaios, isto é, nos uso de técnicas tradicionais 

agrícolas e na produção de subsistência e também de parte do uso da terra para a 

produção da soja. 

Esta característica, serem camponeses, é uma hipótese de aqui tentar 

compreender o processo de auto-afirmação, enquanto sujeitos e de pertencimento de 

grupo, ou seja, que os brasiguaios sejam pequenos produtores rurais e que se 

diferenciam dos também brasileiros no Paraguai, cujo grupo se difere dos brasiguaios. 

Nos estudos realizados por Ferrari (2009) é possível identificar dois grupos 

distintos e antagônicos de brasileiros vivendo no Paraguai. Estes grupos são 

diferenciados pelo autor a partir da sua condição de produção, trabalho e renda, no 

qual os chamados de "brasileiros no Paraguai", são definidos como sendo 

latifundiários e monocultores, enquanto, os brasiguaios, são caracterizados como 

pequenos proprietários agrícolas e para Riquelme (2003) os camponses, sejam os 

brasiguaios ou paraguaios, a terra é percebida como meio de sobreviver. 

Muitos destes imigrantes brasileiros que se destinaram ao Paraguai, os 

brasiguaios, não conseguiram estabelecerem-se no território, cuja razão seja provável 

que haja conflitos promovidos pelo agronegócio e não étnicos, como a mídia 

pronuncia.  

No esclarecimento feito por Riquelme (2003) a partir dos anos de 1970 a 

modernização agrícola paraguaia gerou a transferência de grande parte da população 

de, trabalhadores rurais, campesinos paraguaios e brasiguaios, para as cidades que se 

mantém em contínua metropolização. Nos seus argumentos ele menciona que esta 
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população passa a viver nas áreas de periferia e em sobreviverem de subemprego nas 

grandes empresas agroindustriais. 

Estes conflitos podem estar gerando um ambiente de insegurança, de 

instabilidade e dificuldade político-econômica, determinando, o retorno de muitas 

destas famílias ao Brasil. Deste modo, nesta percepção, esta é a principal hipótese dos 

motivos da migração de retorno dos brasiguaios ao Brasil. 

Segundo entende Elias (2000), a existência de uma força movida por um 

determinado grupo contra o outro se caracteriza como regularizador de sentimentos e 

de conduta dos que são oprimidos, ou seja, é possível que por traz da migração dos 

brasiguaios ao Brasil esteja algum tipo de motivação forçada por parte do agronegócio, 

que se impõe como sistema produtivo monocultor e no cultivo da soja transgênica e, 

que assim, se expande sobre a pequena propriedade, expulsando-os e concentrando 

suas terras. 

Siqueira et al. (2008) indica que o movimento de retorno é um processo 

comum dentro da migração e, que este movimento ocorre quando o migrante decide 

voltar ao seu lugar de origem após ter tido alguma experiência no lugar que antecedeu 

o seu retorno. Ainda em seus estudos, verificou que entre os motivos do migrante 

retornar a seu lugar de origem, muitas vezes, está as frustrações, os desapontamentos 

e as dificuldades que este encontrou no lugar de destino e, para ele, o retorno a sua 

origem, é sinônimo de segurança. 

Entretanto, os estudos realizados por Pinto e Tristoni (2010), Priori e Klauck 

(2010), Schlosser e Frasson (2012), sugerem que, muitos brasiguaios ao retornarem ao 

Brasil e, aqui também, e encontrarem dificuldades, principalmente por situações de 

preconceito, decidem retornarem ao Paraguai. 

Para Cortez (1992) o brasiguaio se identifica como uma condição de 

desfavorecimento. Para ele o brasiguaio são sem terra, sem pátria e sobrevivem em 

condições de miséria e de exploração do trabalho como meeiros, posseiros, 

arrendatários, portanto, se diferenciando dos seus conterrâneos latifundiários que, na 

maioria das vezes, são os responsáveis por este quadro de exploração, violência e de 

expulsão dos brasiguaios.  
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Nos estudos de Albuquerque (2007) ele faz um esforço em tentar definir o 

brasiguaio e, neste caminho, ele salienta a dificuldade de fazer isso, devido, ao que ele 

enfatiza de "representar o morador de uma região de fronteira híbrida", lugar que se 

origina pela "junção de duas identidades nacionais", ou seja, seriam ao mesmo tempo 

brasileiros e paraguaios. Este mesmo autor assenta: 

A identidade ‘brasiguaia” é imprecisa e bastante mutável. Essa 
categoria pode ser atribuída: 1) ao imigrante pobre que foi para o 
Paraguai, não conseguiu ascender socialmente e que, muitas vezes, 
regressou ao Brasil; 2) aos grandes fazendeiros brasileiros no 
Paraguai; 3) aos filhos dos imigrantes que já nasceram naquele país e 
têm a nacionalidade paraguaia; 4) aos imigrantes e aos descendentes 
que já misturam a cultura brasileira com elementos da cultura 
paraguaia; 5) a todos os imigrantes brasileiros que vivem na nação 
vizinha.Essas classificações não estão separadas e explicitadas na 
realidade social. Na verdade, em um mesmo discurso aparece mais 
de um sentido, ou seja, o “brasiguaio” pode ser entendido como o 
filho do imigrante registrado como paraguaio e já integrado à cultural 
local ou o grande proprietário agrícola brasileiro com a situação 
migratória regularizada naquele país. “A separação apresentada deve 
ser entendida como um recurso heurístico para facilitar a 
compreensão desse fenômeno heterogêneo e dinâmico 
(ALBUQUERQUE, 2007, p. 1-2). 

 

Por não concordar com algumas considerações deste autor ao homogeneizar a 

presença de todos os sujeitos de origem brasileira como os sendo brasiguaios, faz 

necessário entendermos os diversos significados da identidade brasiguaia, bem como 

fazer uma analise dos interesses de quem faz uso deste termo em defini-los como 

sendo apenas um grupo. Pois ao verificar que existem diferenças sociais e econômicas 

entre estes dois grupos, ou seja, dos brasiguaios e dos brasileiros no Paraguai, não 

concordamos em generalizá-los e agrupá-los como apenas um grupo. Outro fator é 

que no Brasil os brasiguaios e paraguaios são expostos a estereótipos negativos, 

reforçando ainda mais a situação de conflito entre brasileiros e brasiguaios. Portanto, 

concordamos com Ferrari (2009) quando este diz que a melhor definição para o 

brasiguaio é, realmente, do imigrante camponês pobre, e que se contrapõe ao 

brasileiro no Paraguai. 

Segundo Pinto e Tristoni (2010) há uma situação de estigmatização contra este 

grupo, que os coloca em situação de humilhação e violência. Siqueira e Cardoso (2011) 

definem o estigma social como uma situação de julgamento, condenação, punição, 
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perseguição, constrangimento, de perseguição, de impedimento realizada por um 

grupo sobre o outro, justificando serem inferiores, descapacitados, estragados e 

outros valores negativos. 

Nos estudos de Capel (2001), no qual traz uma reflexão sobre a condição de 

imigrantes em vários lugares no mundo, ao debater sobre os grupos de imigrantes que 

vivem em condição de insegurança e conflitos, ele menciona que este comportamento 

de austeridade por parte do grupo receptor, pode ser justificado pelo sentimento de 

medo e repulsão que estes venham a ter pela competitividade de oferta de trabalho e 

outros problemas. 

Muitos indivíduos nesta condição de medo, de rejeição, de perseguição, de 

fobia e de abandono político-social procuram resistir à permanência na terra. Para 

Souza (2009) há vários grupos sociais que exercem poder no espaço e, desta forma, 

esta investigação buscará analisar qual é o papel dos dois países e se há outros grupos 

sociais de poder no Paraguai, que possam estar determinando os problemas 

enfrentados pelos brasiguaios em manterem-se na relação do trabalho com a terra em 

ambos os países lugares que estes têm buscado territorializar-se e, ao mesmo tempo, 

identificar se há grupos de apoio e colaboração.  

Também concordamos com Hall (2006) que a identidade do sujeito se faz pela 

representação cultural, que se indica a partir da mediação do sujeito com aquilo que 

lhe é importante, como os símbolos, sentidos, valores, crenças, elementos do lugar de 

sua origem, bem como, a multiplicidade de culturas que somos confrontados, mesmos 

que temporariamente. 

É neste sentido que a identidade brasiguaia se manifesta, um sujeito, que, ao 

entrar em contato com um novo território e uma nova cultura, assimilam novos 

aspectos culturais, que entre eles, o folclore, a arte, a culinária, a música, os costumes, 

as tradições, o modo de trabalho, a língua, os símbolos, os valores, os sentimentos e, 

tais elementos culturais, se somam a tudo que estes já trazem consigo. Estes 

elementos se mesclam, se unem, se concretizam, se ecoam, se transmitem e se 

materializam em novos elementos, consolidando uma nova territorialidade198. 

                                                           
198

Por meio de Haesbaert (1997) o território é apresentando na perspectiva que aqui entendemos. O 
autor explica que o território passa ter uma conotação cultural, simbólica, identitária pelas 
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A territorialidade, que será estudada, se faz a partir destes sujeitos terem sidos 

expulsos da terra, cuja relação de trabalho e de vida indica em serem o que são, 

brasiguaios, campesinos, em retorno ao Brasil, agora em áreas urbanas, possam 

encontrar dificuldades em identificarem-se como grupo e, logo, na sua afirmação, por 

lidarem com outras relações de trabalho, de vida e de preconceito. 

Para entender esta territorialidade nos fundamentamos em Haesbaert (2004) e 

em Saquet (2007) discutem o conceito a partir de uma perspectiva também cultural. 

Especialmente o segundo tem trabalhos que apresentam grupos que ao se 

apropriarem do espaço, nele constituem uma identidade, uma relação com o 

território, produzindo nele significados, códigos e referências, bem como, 

compartilham do mesmo interesse e a mesma identidade com o território. Em Vale et 

al. (2005) o território é apresentado como algo que se remete a um lugar de memória, 

em que se acrescenta as dimensões do físico ao mental, do social ao psicológico 

vivenciadas por aqueles que o ocupam, dando sentido a identidade. Em Tobio (2014) 

vemos que a territorialidade se institui por seus sujeitos sociais, por aqueles que ali se 

apresentam, que historicamente se apropriam da terra, dando-lhe simbologia, 

significado e geografizando-a. 

Neste âmbito, os brasiguaios, são aqui entendidos, como sujeitos da construção 

de um território e, portanto, de uma identidade, não estática, mas sim exposta a uma 

constante transformação na sua territorialização e territorialidades199. 

Esta consideração vai ao encontro com o que Haesbaert (2004) ao refletir que o 

território é produzido pela sua apropriação de um grupo, que o usufrui e, inspira uma 

identificação e, à vista disso, a discussão a ser feita a partir do território, será pela 

vertente cultural, cuja concepção, Haesbaert (2003) menciona que esta vertente traz 

uma dimensão subjetiva, por meio dos elementos simbólico-culturais, no qual este 

autor entende, que o território é produto da apropriação e valorização simbólica de 

um grupo sobre seu espaço. 

 

                                                                                                                                                                          
características dos grupos que o ocupam e o produzem. Para ele a identidade se manifesta somente a 
partir da produção e reprodução deste território ocupado por estes grupos sociais, que nele atribuem 
suas manifestações culturais e simbólicas. 

199
Em Haesbaert (2006) temos a perspectiva de considerar a concretização material do território a partir 
da sua dimensão cultural, simbólica 
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Considerações Finais  

Os resultados que apresentamos ainda estão longe de serem concluídos, por se 

tratar de uma pesquisa ainda em desenvolvimento. No entanto podemos 

compreender que o retorno dos brasiguaios ao Brasil, especificamente na área 

específica do Bairro Jardim Santa Felicidade na Cidade de Cascavel, é acompanhado de 

inúmeras situações de conflitos identitários e, que deste modo, procuram 

fortalecerem suas relações de amizades com outros brasiguaios, cujas relações eles 

revivem lembranças do Paraguai, mantém características da cultura que lá 

assimilaram, alentando sentimentos e emoções e, deste modo, configurando sua 

territorialidade. 
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REVERBERAÇÕES DO SABOR NA GEOGRAFIA: CULTURA, 
HEDONISMO, IMAGINÁRIO – NOTAS REFLEXIVAS A 

PARTIR DE UM MARCO TEÓRICO 
Reverberations of the savor in Geography: culture, hedonism, imaginary – reflexive 

thoughts from a theoretical framework 
 

Heitor Matos da Silveira200 
Nilson Cesar Fraga201 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo 
O presente ensaio tem como escopo discutir as dimensões do sabor no bojo da ciência 
geográfica. As ciências sociais custaram a incorporar o estudo da alimentação em suas 
agendas, tendo as primeiras aproximações sendo realizadas pela Antropologia e pela História; 
a Geografia tardou em tecer relações com o estudo da alimentação, apesar de ser um tema 
estritamente geográfico. A edificação da abordagem cultural-humanista e a ligação com a 
fenomenologia, permitiu que a geografia se aproximasse de uma gama mais específica de 
temáticas, e de forma mais expressiva do sabor como mote para os estudos. Apesar de 
recente, três vias são identificáveis nos debates que concernem o sabor na geografia: cultura, 
hedonismo e imaginário. São estas três dimensões que consideraremos como caminho para 
uma geografia dos sabores e se foi ao encontro do marco teórico que vem (re)construindo 
essa geografia. 
Palavras-chave: Geografia Cultural Humanista; Sabor; Fenomenologia. 
  

Abstract 
The present essay aims to discuss the dimensions of savour in the core of geographic science. 
The social sciences took a long time to incorporate the study of alimentation in its agendas, 
having the first approximation made by Anthropology and History; Geography, moreover, 
lingered to create relations with the study of alimentation, even with the knowledge of the 
geographical content of the thematic. The edification of the cultural-humanist approach and 
the link with phenomenology, allowed geography to create relations with a more specific 
range of thematic, and in a more expressive way with savour as the north of the studies. 
Although recent, three ways are identifiable in the debates concerned with the savour in 
geography: culture, hedonism and imaginary. These are the three dimensions that will be 
considered as the path for a geography of savour. 
Key words: Cultural Humanist Geography; Savour; Phenomenology. 
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Introdução: o sabor na Geografia, saboreando a(s) Geografia(s) 

Quais são as dimensões do sabor na geografia? Quais os caminhos 

desenvolvidos para um estudo geográfico dos sabores? Tais questões são o mote para 

o desenvolvimento deste ensaio. 

A geografia se dedicou, ou se dedica, aos estudos sobre a comida, sua 

produção e sua distribuição na alimentação humana, mas tardou em tecer relações 

com o estudo do sabor e, seguramente, do estudo da própria dimensão cultural da 

alimentação, que se diferem em vias epistemológicas importantes. Ao se propor 

estudar o sabor, diferentemente da alimentação, os geógrafos se debruçam em 

estudar a experiência geográfica, mediada pelo corpo e pelos sentidos (olfato, paladar, 

visão, audição e tato), ou seja, é uma menção aos estudos relativos à percepção 

ambiental desenvolvidos em meados dos anos 1970 e 1980 (MARANDOLA JR., 2012). 

Alimentar-se é, sobremaneira, um ato cultural, que transforma a comida, crua, 

retirada do solo em cultura, pois há uma gama de processos de preparo, tempero, 

forma de colheita e de consumo que são particulares a cada região, povo, local, nação 

(MACIEL, 2004, 2005; MINTZ, 2001).  

Em seu clássico A Geografia Cultural, Paul Claval dedica um capítulo para 

explicitar o estudo em geografia da alimentação, e como esta temática é um caminho 

profícuo para os geógrafos (CLAVAL, 2002, 2007). Apesar dessa menção, poucos são os 

trabalhos desenvolvidos que se apoiam nessa temática, tendo sido mais amplamente 

produzidos, no Brasil, recentemente. A indissociabilidade entre geografia cultural e 

geografia humanista (a que nos reportaremos como geografia cultural humanista) 

(MARANDOLA JR., 2005a) conduz a discutir o sabor na geografia a partir de um aporte 

fenomenológico-existencialista, ou seja, pensarmos o sabor enquanto mediador da 

relação homem-terra, seja ela pela via cultural (numa escala coletiva, de construção de 

identidades), seja pela via do hedonismo (numa perspectiva do sabor enquanto saber) 

ou pela via do imaginário (numa escrita telúrica da terra tendo como essência a 

paisagem e o entrelaçamento entre terra-paisagem-homem), ligado à experiência e, 

também, à existência (MARANDOLA JR., 2005b). 

Na mesma senda, o presente trabalho tem como escopo realizar uma 

discussão estritamente teórica no que concerne às abordagens do sabor na geografia, 
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apresentando os trabalhos desenvolvidos em cada uma das azinhagas apontadas. 

Neste sentido, buscar-se-á discutir o sabor a partir da cultura, hedonismo e imaginário, 

tendo como suporte os trabalhos recentes desenvolvidos por geógrafos culturais 

humanistas (OLIVEIRA, 2012; MARANDOLA JR., 2012, 2013; GRATÃO, 2009, 2012, 

2014; HOLZER, 2012, 2013; PALHARES, 2013; GRATÃO; MARANDOLA JR., 2010; NETTO, 

2012). Para isso, é basilar evidenciar que, ao se propor o estudo do sabor, a geografia 

se une ao estudo da experiência geográfica e dos sentidos, que mediam a relação 

corpórea com o mundo, com paisagens e lugares (GRATÃO; MARANDOLA JR., 2010; 

MERLEAU-PONTY, 2011), fundando a geograficidade, essa relação telúrica e existencial 

do homem com a terra (DARDEL, 2011). Busca-se, portanto, desvincular-se da 

concepção aristotélica e positivista de que a percepção estaria ligada, unicamente, ao 

visual, colocando os demais sentidos – paladar, olfato, tato, audição – em evidência, 

enquanto órgãos de produção do conhecimento (MARANDOLA JR., 2012), assim como 

enuncia Tuan (2012), ao indicar que os sentidos espacializadores – tato e visão – 

seriam complementados e qualificados pelos demais sentidos, dando-lhe mais 

densidade – paladar, olfato e audição.  

 

Sabor e Cultura: por uma Geografia além da comida 

A relação entre alimentação e cultura tem sido tratada por diferentes 

perspectivas, seja ela a partir de uma leitura antropológica, quanto histórica e, ainda, 

geográfica. Maria E. Maciel, ao tratar da aproximação antropológica da alimentação, 

expõe de forma coerente que  

Indo mais além de sua dimensão biológica, a alimentação humana 
como um ato social e cultural faz com que sejam produzidos diversos 
sistemas alimentares. Na constituição desses sistemas, intervêm 
fatores de ordem ecológicas, histórica, cultural, social e econômica 
que implicam representações e imaginário sociais envolvendo 
escolhas e classificações. Assim, estando a alimentação humana 
impregnada pela cultura, é possível pensar os sistemas alimentares 
como sistemas simbólicos em que códigos sociais estão presentes 
atuando no estabelecimento de relações dos homens entre si e com 
a natureza (MACIEL, 2005).  

 

A partir dessa colocação, que é compartilhada por demais estudiosos, como 

Sidney W. Mintz (2001), que se reporta à alimentação enquanto algo 
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fundamentalmente diverso do biológico e, ainda, Maria E. Maciel (2004), Montanari 

(2008) e Santos (2010) ao indicar que se alimentar é um ato que transcende o fato 

biológico, sendo regido por uma cultura própria que da identidade a determinado 

grupo, ou seja, alimentar-se é, em si, um ato cultural e social, que transforma 

primordialmente o alimento, cru, extraído diretamente da terra em cultura, assim 

como enuncia Claude Lévi-Strauss em sua obra O Cru e o Cozido. 

Em seu livro A Geografia Cultural, Paul Claval se propõe a discutir a 

alimentação nos estudos geográficos, identificando-a como sendo um campo 

importante de análise por parte da geografia. No decorrer do capítulo, Claval (2007) 

aponta essa importância, pelo fato de ser o campo imediato em que o homem se 

relaciona mais intimamente e estritamente com o meio ambiente, no plantio e, 

principalmente, na colheita. Apesar de não se reportar aos sentidos e a 

fenomenologia, Claval (2007) faz uma importante discussão sobre a relação entre 

cultura e alimentação, principalmente no que concerne ao saber fazer, processar e 

consumir os alimentos. 

Werther Holzer (2012, 2014) e Netto (2012) estudaram aspectos importantes 

do sabor enquanto cultura. Holzer (2012) faz um estudo da cultura caiçara e de como o 

processo de recolhimento do peixe, seu corte e seu preparo, criam paisagens de 

restinga. A partir da concepção de paisagem oriunda de Agustin Berque, onde a 

paisagem se fundamentaria tanto “como marca, por expressar uma civilização, mas é 

também uma matriz, por que participa dos esquemas de percepção, de concepção e 

de ação [...]” (BERQUE, 2012, p. 239, grifos no original), Holzer indica que a cultura 

caiçara seria a marca e o mar a matriz, em decorrência da atuação do mar na 

delimitação e determinação da vida desta população. No referido artigo, Holzer indica 

o processo de preparação, limpa e preparo destes pratos caiçaras, que são 

fundamentalmente constituídos a partir da pesca da “tainha, o bagre, a arraia, o peixe-

espada” (HOLZER, 2012 p. 70). O processo de globalização, da massificação do turismo 

na região, acarretou numa perda significativa da cultura de preparo destes alimentos, 

mesmo estes sendo preparados nas cozinhas de grandes restaurantes por caiçaras. 

Ainda, Holzer (2012, p. 74) indica que “uma geografia dos sabores pode ser uma 

contribuição concreta para a reflexão e, quiçá, para a implementação de políticas 
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relativas ao tema da cultura, da preservação ambiental e das tradições, podemos dizer 

da sustentabilidade [...]”. Há que se mencionar, que, tais processos, mais permitem 

conservar o meio ambiente do que preservar, visto que a preservação exige legislação 

pertinente e para unidades que exigem a preservação permanente de recursos 

naturais colocados em risco pela sociedade contemporânea, sobremaneira, pelo 

excesso de carga humana sobre determinados ambientes. 

Em outro artigo, em uma leitura mais encorpada, Werther Holzer (2014) faz 

uma discussão a respeito da produção do sal em Araruama. Para o autor, partindo-se 

da colocação dos antropólogos e historiadores da alimentação, de que alimentar-se é 

um ato estritamente cultural, ele aponta que os sabores se ligam às raízes de uma 

cultura, por meio da culinária, cultivo, pecuária e da mineração. O autor faz um 

levantamento histórico da cultura de extração do sal no Brasil, desde os índios até a 

atual situação em Araruama. Essa extração, apesar de ter sido aplacada pela 

globalização e o advento de técnicas, permanece o mesmo: 

O método de extração do sal, apesar das mudanças tecnológicas 
quanto ao refino, continua inalterado. O processo de extração do sal 
define a paisagem: uma paisagem de salinas marcada pelo desenho 
geométrico dos concentradores do sal, que se estendem como 
tanques de águas rasas e tranquilas pelas áreas lacustres; nos baixios 
despontam os galpões em estrutura de madeira rústica, onde fica 
armazenado o sal recolhido, e o moinho com suas rodas de ventos 
(HOLZER, 2014, p. 54). 

 

Há, ainda, uma manutenção das práticas de preparo e de extração do alimento 

da natureza, apesar da massiva introdução de técnicas e de tecnologias de extração do 

sal. A existência de dunas salinas, marcadas por extensos cordões arenosos, foi o locus 

de instalação dos salineiros, gerando emprego para a população na atividade 

extrativista. Há, assim, toda uma conjunção de fatores do meio, que permite ao 

homem se relacionar com ele, seja a partir do consumo do sal, da extração do mesmo 

para geração de renda, seja pela construção de casas nas regiões salinas; isso, em si, 

gera paisagens específicas, juntamente com a sazonalidade de extração de sal, que 

também marca a paisagem, com matrizes diversas daquelas implantadas pelos 

grandes complexos industriais de extração do sal (HOLZER, 2014).  
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Marcos M. Netto (2012) discute o queijo (mais especificamente o Queijo Minas 

Artesanal) e o Mercado Central de Belo Horizonte. Movido pela definição de Claval 

(2007), onde comer e beber é um terreno importante e profícuo de análise por parte 

dos geógrafos, ele busca identificar o papel do queijo na construção da identidade de 

Minas Gerais e na construção de uma economia e dinâmica do mercado. Para Netto 

(2012), o queijo está ligado à cultura de Minas Gerais, conformando pratos 

tipicamente mineiros, criando identidades regionais regidas pela alimentação. É 

importante, a partir dos estudos de Netto (2012), compreender a dimensão do sabor 

enquanto elemento cultural, tanto como fator identitário, como dinamizador de uma 

economia (bem como nas pesquisas desenvolvidas por Holzer [2012; 2014]). Para 

Netto (2012) “O Mercado Central permite ao usuário uma peculiar geograficidade, 

porquanto é possível percorrer diversas regiões de Minas Gerais num só espaço 

organizado. Ali se encontram produtos consagrados regionalmente, ou mesmo 

específicos de determinadas cidades mineiras [...]”. 

Quando se reporta ao sabor e a cultura, dirigem-se, especificamente, aos 

processos de preparo, cozimento e de coleta dos alimentos da natureza e como estes 

se expressam quanto processos culturais, que criam paisagens específicas e fomentam 

a relação do homem com o meio ambiente. O sabor, enquanto cultura, permite 

apreender modos de fazer de um certo povo, comunidade ou nação; estes modos de 

fazer revelam-se, principalmente, no saber passado de geração a geração, requisitando 

conhecimentos geográficos específicos, seja de sazonalidade de obtenção dos 

alimentos, seja da posição geográfica no estabelecimento de suas casas para se 

manter em maior proximidade com os locais de extração. Neste sentido, o sabor 

enquanto cultura expressa, também, os saberes de colheita, preparo e cozimento, que 

se referem a atos culturais da alimentação e do sabor; logo, sabor e saber são 

indissociáveis, seja em aspectos culturais, quanto do conhecimento, fato que será visto 

a seguir.  

 

Sabor e Hedonismo: prazeres e volições no geográfico 

Sabor e saber são indissociáveis. Seja na perspectiva cultural, quando a 

perspectiva hedonista, gera uma espécie de “cumplicidade” entre as duas dimensões. 
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Esta relação é detectável desde o sentido original das palavras. Em um primeiro ensaio 

de geografia hedonista, Marandola Jr. (2012) aponta o surgimento da palavra sabor 

que, em inglês, é traduzida para savor, oriundo do francês savoir, que significa saber. 

Eduardo Marandola Jr. apresenta dois ensaios importantes que são o mote para o 

estudo do sabor numa perspectiva hedonista, ou seja, do prazer e da volição (2012, 

2014). No primeiro ensaio (MARANDOLA JR., 2012), em caráter introdutório, 

Marandola Jr. aponta a necessidade de se buscar uma dissolução da dicotomia entre 

corpo-conhecimento, uma ruptura advinda desde Aristóteles, bem como a separação 

dos sentidos em distais e proximais que, em si, seria a própria separação entre sujeito-

objeto. No que condiz à geografia, é uma menção clara aos estudos perceptivos 

desenvolvidos pelos geógrafos humanistas, tendo como escopo a experiência 

geográfica, mediada pela percepção; esta percepção, todavia, estaria ligada 

essencialmente ao visual e, por isso, deve ser revista, tendo como esteio Merleau-

Ponty (2011), pelo fato de que o mundo é apreendido por todos os sentidos 

(MARANDOLA JR., 2012). Sabor e hedonismo estão ligados, evidentemente, à 

experiência geográfica e o teor qualitativo que o paladar concede a lugares e 

paisagens, como “os lugares são para nós insípidos, picantes insossos, assim como há 

paisagens adocicadas ou melosas. Estes qualitativos se referem à experiência que 

temos nestes lugares e paisagens, significando e qualificando tais entes geográficos a 

partir da experiência” (MARANDOLA JR., 2012, p. 45). A filosofia hedonista refere-se, 

principalmente, ao prazer, à volição; logo, uma geografia hedonista dos sabores está 

direcionada à busca da reconstrução da relação entre corpo-mundo, onde se 

consideram todos os sentidos na percepção do mundo. É, neste sentido, que o 

hedonismo pode ser enquadrado no espectro da ciência geográfica, na busca da não 

dicotomização de sujeito-objeto, corpo-conhecimento, razão-volição: 

Sabor enquanto experiência nos leva ao gosto: gozo da alimentação – 
seu deleite. Este prazer hedonista é parte da nossa existência, da 
nossa própria relação com os lugares e paisagens. Estamos em busca 
do prazer, assim como buscamos conforto, estabilidade, saúde ou 
amor. Não há razão para extirparmos da experiência geográfica o 
prazer, a volição e a satisfação tátil-corpórea-carnal que podemos 
fruir dos sentidos. (MARANDOLA JR., 2012, p. 49). 
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Em outro artigo, mais sucinto, mas com maior densidade conceitual, buscando 

discutir um momento epistemológico e filosófico anterior, Marandola Jr. (2014) 

retoma a discussão do sabor na geografia a partir de uma geografia hedonista, 

permeado pela filosofia de Michel Serres, com ligações com a filosofia de Friedrich 

Nietzsch202; nesta incursão, o autor se apropria da filosofia dos corpos misturados . 

Uma geografia hedonista, para o autor, se refere a refletir nexos sobre alimentação, 

corpo e cultura a partir da geografia experiencial e da fenomenologia, onde razão-

volição, mente-corpo permaneçam inseparados (MARANDOLA JR., 2014). Na senda de 

uma geografia hedonista, no sabor enquanto saber, Virgínia de L. Palhares aponta esta 

relação entre sabor e sabor a partir da produção de rapadura em Minas Gerais 

(PALHARES, 2014). A autora se apropria da noção de prazer advinda da geografia 

hedonista, onde ao ingerir a rapadura, os agricultores têm lembranças de sua infância.  

A discussão realizada por Palhares (2014) revela-se como uma ligação entre a 

discussão do prazer e da sensação (hedonismo) e com os modos de fazer e processo 

de preparo de alimentos (cultura). A autora aponta a mesma problemática elencada 

por Holzer (2012, 2014) quanto a perda da cultura de preparo dos alimentos ou 

extração deles da natureza; o aumento do comércio do açúcar vem ofuscando a 

produção da rapadura, onde a população se utiliza mais do açúcar do que 

propriamente da rapadura (PALHARES, 2014, p. 33). Essa geografia hedonista, ligada 

ao prazer e a volição, possui duas vias: uma liga-se à discussão filosófica e do 

conhecimento, e a outra à da rememoração e a memória de lugares e paisagens, 

mediada pelo olfato e pelo paladar. O sabor acessa os sentidos e aguça-os, permitindo 

que revivamos paisagens e lugares da infância, aciona a memória. Esta relação entre 

sabor e memória se faz pertinente ao debate do sabor e imaginário, que será 

estendida futuramente. 

 

Sabor e Imaginário: saboreando Geografias 

Ao saborear um alimento, se aciona os sentidos e o corpo. Ao levar o alimento 

à boca, passa-se a uma nova relação com o meio ambiente e com a paisagem. Ainda, 

                                                           
202

A aproximação entre Serres e Nietzsche aduzida por Marandola Jr. (2014) está atrelada ao fato de que 
poucos filósofos se preocuparam com a condição humana via prazeres e desejos. 



 

 
908 

ao se degustar um prato, um fruto que brota da terra, é permitido ao ser humano, a 

partir da memória, reviver paisagens e lugares outrora vividos, como a casa, a mesa de 

jantar com família, espaços mais íntimos que foram vividos. Sabor e imaginário ligam-

se, fundamentalmente, à memória e a paisagem. Lúcia H. B. Gratão (2012, 2014) toma 

esta tríade como mote para o estudo do sabor na geografia, tendo como esteio a 

filosofia da imaginação e a poética do mestre Gaston Bachelard (1993). Sabor e 

imaginário fundem-se em uma relação telúrica e de escrita da terra; este sabor que 

brota da terra e permite que se relacione a pessoa ao mundo, fundando a 

geograficidade (DARDEL, 2011). O sabor toma-se como um desdobramento da 

paisagem, e essa paisagem colocada  

à mesa e nos levando a sonhar com uma intimidade das substâncias 
no prolongamento da Terra pela via do imaginário e da memória, 
passando-se à essência de sabor. Como uma página escrita, impressa, 
que ao ser lida se desvela e revela, ao saborear a paisagem, sua 
essência de sabor se desvela e revela. A paisagem é, ao mesmo 
tempo, impressão e expressão. Tem suas mensagens – cor, cheiro, 
som, sabor. A paisagem se põe nas relações intersubjetivas. É ela, 
produtora de significados (GRATÃO, 2012, p. 34). 

 

Sabor e imaginário são indissociáveis da paisagem, e da memória. Ao saborear 

um prato, revelam-se múltiplas imagens, de lugares, homem e paisagem se ligam em 

sensações; sabor e paisagem se entrelaçam no processo de cozimento, tornando-se 

uma só essência. No estudo do pequi enquanto ser e essência, Gratão (2014) aponta 

que este é “expressão da paisagem, de lugar e de pessoas”. Que lugares? Um lugar 

chamado cerrado, uma paisagem chamada cerrado de pessoas que vivem no cerrado, 

são paisagens incorporadas no sabor do pequi! Ou ao sabor do café (GRATÃO, 2009), 

sabores do Brasil, do norte paranaense, de paisagens outrora existentes que se ligam 

essencialmente com o alimento. Ou ainda, o sabor do pinhão, num lugar chamado 

planalto das araucárias do Contestado, na região da Guerra do Contestado, no sul do 

Brasil, onde a paisagem é chamada Contestado, numa simbiose entre o caboclo 

sertanejo com a floresta que lhe é sustento e alimento, ou alimento que sustenta a 

vida, no ambiente planaltino sulista – são paisagens que incorporam o homem ao 

sabor do pinhão, que nas invernadas, por meio das seculares (ou milenares) 

sapecadas, alimentam as pessoas, mas também alimenta os animais, e os animais são 



 

 
909 

alimentos das pessoas, numa complexidade profunda na/da região do Contestado. 

Porém, isso, discutir-se-á noutra oportunidade, ao sabor da incorporação dos sabores, 

imaginários, memórias e saberes geográficos que estão sendo eretos nessas paragens 

gélidas e escuras, da quase extinta floresta das araucárias, a mais típica paisagem 

sulista.  

Como nos revela Lívia de Oliveira: 

Ora, o sabor imaginário é toda realidade transfigurada para ser 
saboreada metaforicamente. É como conservar o gosto de uma 
lembrança distante no passado ou, ainda, não provada no futuro. É 
como atingir um paladar desejado, imaginado e chegar arquejante 
como um sedento viajante em busca de alimento e água fresca. O 
sabor é alguma sensação longínqua, como um lugar intangível como 
Itaca, ou Pasargada, sempre procurada e almejada (OLIVEIRA, 2012, 
p. 28). 

 

Sabor, Imaginário, Memória: Paisagem! Não há como desassociar estes 

elementos num estudo do sabor. Fruto que brota da terra, levado à cozinha que se 

incorpora à paisagem, e degustado pelos seres humanos, concedendo lembranças de 

tempos passados, de lugares e paisagens de memória. Sabor e imaginário conformam 

identidades regionais: café-Londrina, pequi-Goiás-Cerrado, pinhão-Contestado! Da 

terra vem o fruto que se torna paisagem e memória, numa relação telúrica, espaço 

telúrico como diria Dardel (2011), onde se relacionam os seres humanos mais 

intimamente com a Terra - pela paisagem.  

 

À guisa de conclusão: o sabor na Geografia do sabor 

As discussões desenvolvidas neste ensaio referem-se a uma concatenação dos 

artigos publicados referente ao sabor e a geografia, divididos em três vias que se 

fundamentam como um norte para os estudos em geografia do sabor. A prática da 

alimentação transcende os limites meramente biológicos e fisiológicos e imprime uma 

prática cultural de determinado grupo, comunidade, povo ou nação. As cozinhas, 

sejam elas caboclas, baianas, indígenas, italianas, francesas, congregam uma gama 

específica de modos de preparação de alimentos e modos de consumo destes 

alimentos. Esta relação entre cultura e alimentação é o mote central dos estudos 

antropológicos, históricos e geográficos da alimentação. 
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Ao pretender um estudo dos alimentos se está, direta e indiretamente, 

penetrando na fronteira dos saberes que envolvem a geografia agrária e rural, a partir 

de uma senda geográfica humanista conduzida pelo método fenomenológico, 

convergindo-se para uma geografia dos sabores, que exprime uma maneira humanista, 

fenomenológica e cultural de se fazer e de se pensar a própria geografia agrária 

(HOLZER, 2014). Neste sentido, um estudo geográfico humanista da geografia agrária 

alerta para a necessidade latente de uma revigoração epistemológica da referida 

especialidade geográfica, aportando-se para os sentidos do corpo, que mediam a 

relação do ser cognoscente com o mundo (MARANDOLA JR., 2012; MERLEAU-PONTY, 

2011).  

A geografia dos sabores, previamente, é conduzida por três vias que se 

conformam, atualmente, nos grandes nortes para o estudo geográfico do sabor: a 

cultura, na conformação de identidades regionais de um grupo, uma comunidade, um 

povo e uma nação; do hedonismo, onde se coloca o corpo no cerne dos estudos, a 

partir da experiência geográfica, em que os sentidos distais, considerados 

classicamente como sentidos pouco importantes para o conhecimento – em 

decorrência de seu contato direto com o objeto e causando a apreensão do mesmo a 

partir da volição e do prazer – passem a construir também o conhecimento geográfico; 

e imaginário, numa escrita telúrica e imaginária das essências geográficas, paisagem e 

lugar. Estas três vias confluem para a geograficidade, dimensão ontológica da 

geografia, que expressa a condição de ser-no-mundo da relação visceral do homem 

com a terra (DARDEL, 2011).  

É necessário salientar que as proposições indicadas neste artigo são 

introdutórias e preliminares, e que a geografia dos sabores tende a crescer no corpo 

geográfico e nas agendas dos geógrafos. A geografia dos sabores enquanto maneira 

fenomenológica, humanista e culturalista de se fazer, também, a geografia agrária 

(HOLZER, 2014) refere-se a uma necessidade de um revigorar epistemológico dos 

estudos agrários, buscando a essência do agrário, o sabor, seja ela mediada pela 

cultura, pelo hedonismo ou pelo imaginário, como no documentário, produzido pelo 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, denominado “Raiz Forte”, que, mais 

do que a luta pela terra, mostra os assentados, tirando da terra o alimento por ela 
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dado, no Paraná, em Pernambuco, no Pará e na Bahia, esboçando um retrato 

paisagístico do movimento, com largos sorrisos dos que colhem o que plantaram, 

trazendo o cheiro da terra molhada, da lenha queimando nos fogões, das frutas, dos 

legumes, das raízes, dos tubérculos e, com orgulho, segurando os alimentos tirados da 

terra e, esses alimentos, são como as bases alimentares das suas culturas – cultivados 

com alma, no chão dos assentamentos humanos da reforma agrária.  
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TURISMO CULTURAL E DE EVENTOS: POSSÍVEL 
INTRODUÇÃO DA ATIVIDADE NO MUNICÍPIO DE URAÍ - 

PR 
Cultural and event tourism: a possible introduction of na activity to the municipalitie of 

Uraí – PR 
 

Angélica Lika Miyoshi203 
Mariana Diniz de Souza204 

 

Eixo temático: Multiterritorialidade, identidade e cultura 

Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma possibilidade de desenvolvimento da 
atividade turística no município de Uraí, dando ênfase na realização do turismo cultural 
através dos eventos da cultura japonesa e promovendo uma rota turística para dinamização e 
desenvolvimento regional. Como metodologia utilizou-se de pesquisas bibliográficas, trabalho 
de campo e entrevistas. 
Palavras-chave: Turismo; Lugar; Cultura. 
  

Abstract 
This search has to present a tonrise activity development opportunity in the city of Urai, giving 
emphasis on the realization of cultural tourism through the events of Japanese culture and 
promovedo one tourist route to boosting  and regional development. The methodology used is 
bibliographic rasearch, field word and interviews. 
Key words: Tourism; Place; Culture; 

 

Introdução  

O presente artigo é o fruto da discussão e trabalhos realizados na disciplina de 

Geografia do Turismo da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, tendo 

como objetivo apresentar algumas conceituações de autores referentes à disciplina. 

Tomamos como ponto de partida, a investigação do turismo cultural, verificado no 

município de Uraí no Estado do Paraná. Para podermos relatar sobre o turismo 

verificado em Uraí, o artigo encontra-se estruturado dessa maneira, primeiramente 

será realizada uma discussão prévia do conceito de Turismo, Lugar, Território e 

Turismo Cultural, enfocando as relações entre turismo com a cultura local, o lugar e 
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território. Em seguida, será apresentado o histórico da formação e colonização do 

município de Uraí e para finalmente as atividades culturais encontrados no município, 

e uma possível construção da Rota da Imigração Japonesa no Norte do Paraná para 

contribuir e firmar a identidade japonesa.  

Como metodologia utilizou-se de pesquisa bibliográfica, trabalho de campo no 

município e entrevistas.  

Em seguida será abordada uma breve conceituação do turismo e a interrelação 

entre conceito de lugar e território. 

 

Uma breve conceituação do turismo, lugar e território 

Desde os primórdios da humanidade há registros do deslocamento dos 

homens, por diversas razões, desde necessidade de alimentos, curiosidade por 

conhecer outras terras novas, ou por prazer, impulsionando e aperfeiçoando para 

realizar este deslocamento. 

Para Pérez (2009) a palavra “turismo” tem a sua origem etimológica em “tour”, 

viagem pelo qual os nobres ingleses, alemães e outros realizavam nos países da Europa 

desde fins do século XVII. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT (2003), turismo refere-se às 

atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do 

seu entorno habitual, envolvendo a utilização de serviços por pelo menos uma 

pernoite até um período inferior a um ano, com finalidade diversas, desde lazer, 

saúde, negócios entre outras. 

De acordo com Fetucci (2000), o turismo é um fenômeno social, fruto de uma 

prática e atividade relacionada ao deslocamento espacial de pessoas, podendo-se 

manifestar em diversas formas e escalas dentro de um mesmo território através de 

ações privadas ou até mesmo governamentais.  

O vínculo do turismo com o Território é muito intenso, devido essa relação, à 

atividade turística altera e introduz ao território um novo sistema relacionado a essa 

prática, porém o Território tornará turistificado apenas quando, as dinâmicas do 

mesmo passar a ser influenciadas pelo desenvolvimento dessa atividade econômica e 

prática social, assim será nomeado como um Território turístico, ou seja, para um 
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espaço ser transformado em um Território turístico, vale se atentar na maneira como 

acontece a apropriação e relação de ambos. (LEITE, 2008) 

Para Leite, (2008) apud Beni (2002), a dinâmica do turismo é significativo 

produtor e consumidor do espaço geográfico e organizador do território.  

O turismo é dotado de particularidades, sendo uma delas o consumo do turista, 

onde classifica-se em duas atividades, a primeira se refere a fixidez dos atrativos 

turísticos no espaço, isso ocorre porque no turismo é o consumidor (turista) que se 

dirige até o produto (destino turístico), já a segunda atividade, corresponde ao 

consumo de forma simultânea, assim o turista usufrui da experiência turística sem se 

deslocar ao local de produção. (LEITE, 2008)  

Segundo Fetucci (2000) o turismo enquanto prática social se apropria do 

espaço, transforma e controla território e territorialidade, e turistifica o lugar, 

portanto no lugar turístico encontra-se reunido o espaço e território.  

O conceito de lugar possui várias interpretações, composta basicamente pelo 

sujeito, objeto, espaço e tempo, os componentes deste espaço estão interligados, 

englobando desde elementos físicos e culturais onde para atividades turísticas é de 

fundamental importância na construção das culturas turísticas, e são necessários para 

que o turista possa compreender e apreciar o lugar que está visitando. (MARUJO; 

CRAVIDÃO, 2012) 

Os lugares identitários estariam impregnados de percepções simbólicas, de 

regras técnicas e de valores culturais, nesta perspectiva, o turismo passa a ser visto 

como processo demonstrativo de uma articulação entre culturas locais e mundiais, 

transpondo classes sociais, nacionalidades e dissolvendo fronteiras tradicionais. 

(MARUJO; CRAVIDÃO, 2012) 

Alguns lugares se tornam um grande marco turístico, por possibilitar o contato 

do turista com valores e costumes culturais diferentes do que o mercado oferece. 

(RAMALHO; SARMENTO, 2014) 

Para conduzir o conhecimento sobre o papel do turismo atualmente no mundo 

e suas relações com a construção da identidade do lugar turístico, é de fundamental 

importância à compreensão da significação dos diferentes lugares, não apenas como 

criação imaginária, mas, sobretudo, como criação da inteligência, reflexão, e 
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construção do pensamento histórico, que produzido cotidianamente, redefine funções 

e redesenha o mundo. (FETUCCI, 2000) 

O lugar identitário é considerado como uma particularidade que converge à 

globalização, o mesmo é interligado aos valores criados pelos indivíduos que vivem ou 

visitam o lugar, adquirindo na maioria das vezes rituais, símbolos e práticas sociais. 

(RAMALHO; SARMENTO, 2014) 

Verificado a importância do turismo e suas relações existentes entre lugar e 

território, a seguir abordará uma possível introdução desta atividade no município de 

Uraí no Estado do Paraná, onde inicialmente será apresentado seu histórico de 

formação e colonização, e o turismo que predomina nesta cidade.  

 

Formação e colonização do município de Uraí 

Figura 1 – Mapa de localização do município de Uraí 

 
Fonte: commons.wikimedia.org, 2014. 

 

O município de Uraí no Estado do Paraná está localizado (Figura 1) -na Região 

Norte (Norte Pioneiro), a 408 km da capital Curitiba, conta com uma população total 

de 11.472 habitantes, sendo que 9.358 habitantes residem na zona urbana, e 2.114 

residem na zona rural, sua economia baseia-se principalmente na agricultura 

(produção de grãos e hortaliças), pecuária e comércio. (IBGE, 2010) 

Segundo Oguido (1988), o município foi colonizado por imigrantes japoneses 

que em setembro de 1922 com uma missão comercial em viagem a América do Sul 
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conheceu e ficou encantado com as terras roxas do Norte do Paraná, o então chefe 

desta missão entrou em contato com o Consulado Japonês no Brasil, visando à compra 

da área, e adquiriu cerca de 10 mil alqueires no vale do Rio Congonhas para implantar 

o núcleo de colonização japonesa. Porém o chefe desta missão faleceu seis anos após 

a compra da área, não conseguindo realizar seu objetivo inicial, e neste mesmo ano foi 

fundada a Companhia de Terra Sul América, que concedeu as terras à Companhia 

Nambei Tochi Kabushiki Kaisha que iniciou a colonização da área. (OGUIDO, 1988)  

Em maio de 1936, chegou à região um grupo de colonizadores liderados por 

Manjiro Watanabe então gerente da companhia para iniciar a formação do 

povoamento, esta área recebeu inicialmente o nome de Glebas Pirianito. (IBGE, 2010)  

Sobre a origem desse nome Oguido (1988) relata em seu livro uma curiosa 

história: 

[...] A origem do nome da Glebas Pirianito é devido a um defeito na 
máquina de escrever do cartório onde ela foi registrada, que acabou 
alterando a denominação pretendida pelos adquirintes. 
Originalmente a área deveria se denominada de Gleba Piriquito, 
devido ao grande número desta espécie de ave existente na mata da 
região, mas ocorre que as teclas Q e U da máquina de escrever 
estavam quebrados, dando origem ao nome Pirianito na escritura do 
lote. 

 

Juntamente com o gerente vieram os trabalhadores e engenheiros para 

executar a primeira obra de infraestrutura, estradas e pontes. O desenvolvimento 

ocorreu de forma rápida e se transformou em um vilarejo com ocupação de lotes 

urbanos e rurais. A cultura do café foi implantada pelos agricultores pioneiros, mas o 

rami (planta originária da Ásia utilizada para a fabricação têxtil) não demorou a 

aparecer e foi introduzido no município prevendo a instalação da indústria, e em 1937 

a empresa de Tecelagem Tókio de Rami S/A comprou uma área de 400 alqueires para 

cultivar a planta. Com esse cultivo do rami o município (Glebas Pirianito) foi 

considerado por um tempo a capital nacional do rami, muitas famílias na época 

produziam em suas propriedades a planta, fundando deste modo a Seção Pirianito, 

onde originou-se à atual sede urbana do município de Uraí, cujo a origem do nome 

possui duas versões: primeira  é derivado de curare, planta pela qual os índios guaranis 

extraíam  o veneno que untavam suas flechas e lanças para se defenderem dos 
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inimigos; segunda versão  é uma derivação da palavra Ura-hi, dada pelos pioneiros 

devido a sua localidade, significando sol poente em japonês. (OGUIDO, 1988) 

Em 1943 a Gleba Pirianito foi elevada a categoria de Distrito Administrativo do 

Município de Assaí, passando à condição de município autônomo. (IBGE, 2010) 

Finalmente em outubro de 1947 ocorreu o desmembramento de Assaí, e no dia 4 de 

novembro deste mesmo ano deu-se a instalação do novo município. (OGUIDO, 1988) 

A seguir será apresentado o turismo predominante no município de Uraí 

através dos eventos realizados e a possibilidade de construção de um itinerário para 

dinamização da região. 

 

 Turismo cultural  

A viagem com interesse voltado para cultura surgiu na Europa, especificamente 

na Itália no período renascentista, quando a aristocracia da época influenciada pelas 

artes de Michelangelo e Da Vinci se deslocavam para conhecer os sítios históricos e 

arqueológico, e cidades inspiradores da obra dos referidos artistas, eram realizados os 

chamados “Grand Tour” que consistia em viagens de longa duração em diferentes 

cidades europeia, voltados principalmente para o público da elite conhecer a 

civilização de seu povo.  (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 

Estas práticas sociais, como por exemplo, o caso das viagens do rei Dom Pedro 

V à Londres e Paris para adquirir conhecimentos que lhe servissem futuramente para 

sua governação, são definidas como “Grande Tour”, onde eram uma etapa da 

educação das classes mais poderosas, realizada em zonas rurais, orientais e 

meridionais europeias, como preparação para o trabalho na política, na diplomacia ou 

no mundo dos negócios. (PÉREZ, 2009) 

Com relação ao Grand Tour e o turismo cultural, o Ministério do Turismo (2010) 

afirma: 

[...] na época não havia um mercado de turismo como encontramos 
nos dias atuais, uma cadeia produtiva organizada com todos os 
produtos e serviços, o que somente se concretizou nos séculos 
seguintes, mas encontramos no Grand Tour o embrião do Turismo 
Cultural, em que a principal motivação de viagem envolve algum 
aspecto cultural. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 
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Deste modo, o turismo cultural é um tipo de viagem voltado principalmente 

para a cultura através dos conhecimentos e experiências vivenciada, e podem-se ter 

diversas abordagens desde relacionados aos eventos, festivais, atividades, 

restauração, adquirir conhecimentos, enriquecimento, entre outros. (PÉREZ, 2009) 

Portanto, desde os primórdios até nos dias atuais a cultura continua sendo uma 

das principais motivações e atrativos turísticos em todo o mundo, e para verificar a 

influência do turismo cultural, serão apresentados a seguir os eventos de cunho 

cultural verificado no município de Uraí. 

 

Turismo cultural no município de Uraí 

Os imigrantes cooperaram também com o desenvolvimento cultural da cidade, 

através de seus eventos tradicionais da cultura japonesa (Undoukai, Bon Odori e 

Engueikai) que são organizados pela Associação Cultural e Esportiva de Uraí - ACEU e 

tem a sua sede própria Kaikan (Foto 01) inaugurado após o povoamento e formação 

do município, onde são realizados as aulas de taikô (arte de tocar tambores), karaokê, 

Bon Odori (Foto 06, 07 e 08), Engueikai (Foto 04 e 05) e utilizados por toda a 

comunidade desde realização de eventos, festas, entre outras. 

Com relação ao Kaikan, Handa (1987) afirma: 

[...] Os japoneses reuniam-se e constituíam associações, quando três 
famílias japonesas se reúnem, fundam uma associação, como o 
núcleo de colonização não constituía só de conhecidos e amigos, a 
primeira ideia que surgia era a da necessidade de confraternização, 
desta forma a construção do Kaikan é de fundamental importância 
para união e fortalecimento da cultura. (HANDA, 1987) 
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Figura 2 - Sede da Associação Cultural e Esportiva de Uraí – ACEU (Kaikan) 

 

Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014. 

 

Além de a ACEU serem utilizados para eventos e festividades, foram criadas 

dentro da associação vários grupos para se encontrarem mensalmente, como 

podemos citar o exemplo do Fujinkai ou denominado também de departamento de 

senhoras ( composta somente por mulheres casadas), Seinenkai ou também chamdo 

de Departamento de jovens ( seus membros são formados por moças e rapazes), este 

último foi criado com objetivo de ensinar e passar para os jovens a tradição e 

valorização da cultura japonesa, para que os mesmos possam dar continuidade a essa 

tradição passando de geração a geração. 

Um dos primeiros eventos culturais realizados é o Undô-kai, utilizando sempre 

no evento o Campo Japonês localizado ao lado da escola municipal de Uraí, este 

evento geralmente acontece em maio, data em que é comemorado o dia da criança no 

Japão. A cerimônia se inicia primeiramente com os hinos dos dois países e depois 

discursos das autoridades locais. O Undô-kai (Figura 3 e 4) é um evento tradicional da 

cultura japonesa, que consiste em gincanas, tais como corridas com obstáculos, caçar 

objetos, cabo de guerra, corridas em pares, brincadeira de procurar noiva, entre 

outros, no total são aproximadamente 45 gincanas e os participantes ganham prêmios 

por ter participado. Essas gincanas possibilitam a participação de crianças, adultos, 

idosos e de toda a comunidade, fortalecendo ainda mais as relações sociais. 

Handa (1987) afirma sobre o Undô-kai: 
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O Undô-kai lembravam as festas das escolas primárias do Japão, no 
seu centro um mastro bem alto com bandeirolas de forma triangular 
rodeando os quatro cantos do campo, as mesas de premiação 
cobertas com panos vermelhos e brancos, com isso tentava-se recriar 
o ambiente da mãe pátria. (HANDA, 1987) 

 

Figura 3 – Undôkai (Cabo de Guerra) 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014. 

 
Figura 4 – Undôkai ( Arremesso de saquinho no cesto) 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014. 

 

Já o Engueikai (Figura 5 e 6) ocorre em meados de setembro, é uma festa 

folclórica, onde os participantes apresentam danças, teatros, competição de karaokê, 

matsuri dance e outras atividades culturais. Várias pessoas de cidades próxima da 

região compareceram para prestigiar e participar deste evento. 

Com relação às apresentações de danças no Engueikai Handa (1987) afirma: 
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[...] as danças folclóricas introduzidas inicialmente, pelos novos 
imigrantes eram de coreografias mais simples, utilizava-se 
vestimentas de quimonos e a sombrinha que estavam presentes até 
mesmo nas representações teatrais das escolas. Elas provocavam 
nostalgia nos mais velhos e alimentavam a paixão dos jovens pela 
terra desconhecida. (HANDA, 1987) 

 

Figura 5 - Engueikai – apresentação de dança pelo Seinenkai 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014. 

 

Figura 6 - Engueikai – apresentação de taikô 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014 

 

O terceiro evento realizado no período de agosto a novembro, denominado de 

Bon Odori, surgiu com a influência do Budismo é originário da língua japonesa, onde 

“Bon” refere-se ao finado e “Odori” dança, portanto Bon Odori é a dança dos finados, 
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as pessoas que participam da dança se vestem com trajes orientais como o happi e 

kimono. Por causa da influência do budismo, em todo o Bon Odori antes da realização 

da dança é rezada a missa (Figura 7) para os antepassados, e após a missa se deslocam 

para iniciar a dança. O som é fruto dos tambores denominados de taikô (Figura 8) 

onde sua parte superior é revestida com couro para ser mais resistentes à batida. O 

som do taikô é de acordo com o ritmo do grupo que dança ao seu redor (Figura 9), esse 

grupo é composto por todas as faixas etárias independente do sexo. 

 

Figura 7 – Missa no Bon Odori Paranaense em Uraí 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014. 

- 
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Figura 8 - Yagura  e taikô(Bom Odori) 

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014 

 

Figura 9 - Bon Odori realizado pela Associação Cultural e Esportiva de Uraí – ACEU na 
praça da igreja matriz de Uraí  

 
Fonte: MIYOSHI, A. L. 2014 

 

Proposta do itinerário da cultura japonesa 

Em decorrência da imigração da cultura japonesa no Norte do Paraná, percebe-

se várias cidades, algumas formadas a partir da colonização japonesa como Assaí e 

Uraí, e outros municípios mesmo não sendo formado a partir dessa colonização, mas 

sua cultura teve e ainda tem fundamental importância na sociedade, tais como 

Londrina, Rolândia, Sertaneja, Ibiporã, Itambaracá, Ivaiporã, Bandeirantes, Arapongas, 

Apucarana, Mauá da Serra, entre outros. 
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 Nesses municípios concentra-se antigos e ainda existentes núcleos dessa 

imigração japonesa que não permitiram com que se extinguisse a tradição de alguns 

eventos, tais como o Bon Odori, Undôkai, Matsuri,  Engueikai, etc. Nesses eventos 

podem-se ter o contato com as comidas típicas, missa em ação de graça e dança em 

homenagem aos falecidos (Figura 7 e 9). Mesmo em algumas cidades não realizarem 

os eventos citados anteriormente, existem construções, jardins, monumentos ou até 

mesmo estátuas que afirme a identidade japonesa e sua cultura. 

 

Figura 10 – Regiões Turística do Paraná 

 
Fonte: Secretaria de Turismo do Paraná SETUR – PR, 2009. 
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Figura 11- Mapa da Rota da Imigração Japonesa na Região Norte do Paraná 

 
Fonte: Secretaria do Turismo do Estado do Paraná, 2009; MIYOSHI, A L. 2015. 

 

Com base no mapa das regiões turísticas elaborado pela Secretaria de Turismo 

do Paraná – SETUR - PR (2009) (Figura 10), o Paraná está dividido de acordo com as 

peculiaridades de cada região em dez Regiões Turísticas (Litoral; Curitiba e Região 

Metropolitana; Campos Gerais; Norte; Noroeste; Oeste; Cataratas do Iguaçu e 

Caminhos ao Lago do Itaipu; Centro; Sudoeste; e Centro-sul). 

Desta forma através da Região Turística do Norte do Paraná elaborou-se o 

mapa da Rota da Imigração Japonesa (Figura 11) com a finalidade de demonstrar no 

mapa (Figura 11) algumas cidades identificadas que possuem símbolos (materiais e 

imateriais) da cultura japonesa, como por exemplo, os municípios que possuem 

descendentes japoneses identificados no mapa (Figura 11), com a celebração do 

centenário da imigração japonesa essas cidades construíram praças, monumentos, 

estátuas, entre outros que afirme e marca o território desse povo. Com a construção 

dessa rota turística pode-se ter o benefício de promover o fortalecimento e 
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preservação do evento e sua cultura, viabilizando a possibilidade de todos os 

descendentes e comunidade em geral do país ter o contato com essa significativa 

peculiaridade japonesa na Região Norte do Paraná. 

 

Considerações finais 

Através da realização deste trabalho verificamos uma grande possibilidade da 

introdução da atividade turística de cunho cultural no município de Uraí, por conta dos 

eventos que podemos verificar da cultura japonesa, e consequentemente promovendo 

a valorização e preservação dessa tradição. Porém para que esta atividade se 

concretize necessitaria o apoio das autoridades locais, organização e melhoramento na 

infraestrutura da cidade para o recebimento dos turistas. A proposta da Rota da 

Imigração Japonesa também pode-se contribuir tanto no desenvolvimento econômico 

dos municípios como também da preservação deste evento e tradições. Esperamos 

que este trabalho possa contribuir no desenvolvimento local e dos demais municípios. 
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UMA CONTRIBUIÇÃO À ANÁLISE DAS COMUNIDADES 
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Eixo temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo  
No presente texto socializamos alguns dos resultadosdo projeto “As territorialidades e 
temporalidades na agricultura camponesa agroecológica”, no qual buscamos compreender as 
territorialidades e as temporalidades que caracterizam a agricultura camponesa agroecológica 
nos municípios de Ampére, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Itapejara d’Oeste, 
Marmeleiro e Verê (Sudoeste do Paraná) a partir de 1990. Utilizamos a pesquisa bibliográfica e 
documental; aplicação de questionário e realização de entrevistas; visita aos municípios e às 
comunidades rurais para registros fotográficos; coleta e análise dos dados secundários e 
representações cartográficas. Neste texto sintetizamos algumas informações de seis 
comunidades rurais estudadas em três municípios (Itapejara d’Oeste, Francisco Beltrão e 
Marmeleiro), destacando a formação dessas comunidades a partir dos relatos dos próprios 
moradores, observando as atividades que realizam e identificando aspectos da cultura 
camponesa reproduzida historicamente. 
Palavras-chave: Comunidades rurais; Cultura; Identidade. 
  

Abstract 
In this text we socialize some of the results of the project "The territorialities and temporalities 
in agroecological peasant agriculture", in which we seek to understand the territorialities and 
temporalities that characterize the agroecological peasant agriculture in the municipalities of 
Ampere, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Itapejarad'Oeste, Marmeleiro and Verê 
(Southwest of Paraná) from 1990. We use the bibliographical research and documentation; 
questionnaires and interviews; visits to municipalities and rural communities for photographic 
records; secondary data collection and analysis and cartographic representations. In this text 
we captured some information of six rural communities studied in three municipalities 
(Itapejarad'oeste, Francisco Beltrão and Marmeleiro), emphasizing the training of these 
communities from the residents own reports, observing the activities they perform and 
identifying aspects of peasant culture reproduced historically. 
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Introdução  

Neste texto apresentaremos algumas atividades já realizadas no projeto “As 

territorialidades e temporalidades na agricultura camponesa agroecológica”, ainda em 

andamento, com financiamento da Fundação Araucária (Edital Pesquisa Básica e 

Aplicada 24/2012) e do CNPq (Edital Universal 14/2013). Objetivamos compreender as 

territorialidades e as temporalidades que caracterizam a agricultura camponesa 

agroecológica nos municípios de Ampére, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, 

Itapejara d’Oeste, Marmeleiro e Verê (Sudoeste do Paraná) a partir de 1990, buscando 

qualificar a opção teórico-metodológica adotada a partir da pesquisa empírica e 

reflexiva realizada, gerando subsídios sistematizados que possam ser utilizados na 

construção participativa de projetos de desenvolvimento territorial em redes locais de 

cooperação voltados para a produção de alimentos sem o uso de insumos químicos, 

para preservação do ambiente e para valorização do patrimônio territorial das famílias 

camponesas. 

Nossos procedimentos metodológicos partem da pesquisa bibliográfica e 

documental; aplicação de questionário e realização de entrevistas com os moradores 

locais; visita às comunidades buscando identificar as infraestruturas e as 

territorialidades cotidianas; registros fotográficos para o levantamento do patrimônio 

cultural; coleta e análise dos dados secundários (especialmente do IBGE) e 

representação cartográfica das informações geográficas, todas atividades realizadas no 

âmbito do GETERR (Grupo de Estudos Territoriais). 

A partir do que já foi possível analisar, procuramos sintetizar algumas 

informações de três dos seis municípios, referentes às comunidades rurais, destacando 

a formação dessas comunidades a partir de relatos dos próprios moradores, 

observando as atividades que realizam e como viveme, desta forma, identificando 

aspectos da cultura camponesa reproduzida historicamente. Neste texto, socializamos 

informações das seguintes comunidades rurais: Barra Grande e Coxilha Rica no 

município de Itapejara d’Oeste; Secção Jacaré e Secção Progresso no município de 

Francisco Beltrão; Manduri e Linha Itaíbaem Marmeleiro. 
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Vale destacar que o Sudoeste do Paraná (corresponde, conforme a classificação 

do IBGE, a uma mesorregião formada 37 municípios) teve sua colonização efetiva 

promovida pelo Estado a partir da década de 1940, representando uma aliança entre 

agentes econômicos e políticos, a fim de facilitar a ocupação de uma área de fronteira 

e a acumulação capitalista, inicialmente, por meio da expansão da produção 

agrícola.Essa colonização materializa a existência de pequenos estabelecimentos 

produtores de alimentos com base no trabalho familiar, ao mesmo tempo, que atende 

a uma lógica de planificação estatal e do mercado (SANTOS, 2008). 

Nessa região paranaense, o trabalho e a produção mercantil foram baseados, 

até a década de 1960, em atividades que exigiam menor dispêndio tecnológico, como 

a erva-mate, a criação de porcos e o cultivo de feijão. Na medida em que as redes de 

circulação e comercialização se ampliam, novas demandas surgem e outras atividades 

agropecuárias se estabelecem, todavia sem romper em absoluto a organização 

territorial inicial constituída a partir da chegada dos migrantes vindos de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul. Esta migração provocou a suplantação da economia 

cabocla predominante na região, consubstanciando uma transição cultural, econômica 

e política, tanto nas cidades em processo de formação quanto no espaço rural dos 

municípios que também se formavam (WACHOWICZ, 1987; SAQUET, 2006), 

constituindo-se pequenos agrupamentos populacionais, doravante denominados de 

comunidades rurais.  

Essas características foram fundamentais para direcionar nossa pesquisa, 

destacando que ainda são poucos os estudos, na Geografia, sobre as características 

pluridimensionais da agricultura camponesa agroecológica, considerando os 

elementos e processos econômicos, políticos e culturais e, portanto, o estudo das 

comunidades nas quais os camponeses estão inseridos socialmente. 

 

Cultura e identidade 

Quando falamos de identidade buscamos compreendê-la, também, a partir dos 

laços e das heranças culturais dos indivíduos, mas a identidade, como destaca Pacheco 

(2004), é formada a partir das suas relações com o meio social que as pessoas 

frequentam, este disponibiliza de forças que atuam de diferentes lados, na maioria 
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opostos, construindo a alteridade pessoal. Dessa forma, podemos entender as 

identidades que se construíram através das diferentes relações entre indivíduos de 

culturas diferentes e que, a partir disso, compreendem as diferenças e criam novos 

vínculos identitários e territoriais.  

Bauman (2012) frisa que a identidade é construída na busca pela aquisição da 

cultura. Esta, por sua vez, ocorre de três formas: a) como conceito repassado de 

geração em geração, tanto como conceito com viés de hierarquia, diferenciação ou 

generalização da cultura; b) como estrutura que, para obtê-la, é preciso organizar o 

sistema com regras, antônimo de desordem e, c) como práxis, resultado da ação 

humana na busca pela significação própria, em meio a tantos significados já dados dos 

símbolos.Dessa forma, Bauman (2012) compreende que as manifestações culturais são 

atividades livres e criativas, práxis pela qual o homem transforma a realidade em que 

vive. Cultura é sinônimo de existência humana, um percurso de conquista da liberdade 

criativa, fugindo do domínio e da alienação.           

Já Bhabha (1996) ressalta que a hegemonia de uma cultura requer a interação 

da alteridade coletiva de seus membros, produzindo uma sociedade politizada, pois 

quando esses grupos estão bem organizados, podem resistir à realidade mascarada e 

alienante, por meio da compreensão critica e ação política. 

Hall (2006), por sua vez, aponta que, com o advento da sociedade moderna 

globalizada do século XX, a alteridade é peça fundamental na constituição da 

identidade dos seres humanos. Todavia, a identidade e alteridade, antes constituídas a 

partir de um ponto fixo de referência, agora esta estabilidade é abalada pelo fluxo 

intenso da movimentação das pessoas, informações e mercadorias no mundo. 

 O período de modernização dos transportes e das tecnologias da informação 

permite que, nas fronteiras nacionais, diversas culturas de vários países interajam 

entre si, alterando a identidade dos povos e isso é fruto da globalização com a 

integração econômica e avanços nas tecnologias, contribuindo também diretamente 

para homogeneizara cultura (PACHECO, 2004).  

 As identidades, tanto únicas como de um grupo, não estão isoladas da 

construção territorial e suas características peculiares fazem parte de um processo 

construtivo, estão em constante movimento, com mudanças, num jogo de interesses 
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(PEDON e SOUZA, 2007).  As feições culturais da identidade surgem através de 

necessidades espirituais e intelectuais, que são pressionadas por outras necessidades 

materiais, nas quais as mudanças na busca de saciar as necessidades, não modificam 

apenas o sujeito, mastambém o lugar onde ele se transforma (BHABHA, 1996).  

 Contudo, Seixas (2008) destaca que a identidade e os conflitos culturais de 

determinado povo não são construídos somente nessa fase contemporânea do 

capitalismo, mas também através da estrutura cultural arquetípica, dos mitos e das 

narrativas, formados ao longo do tempo histórico, além da miscigenação de elementos 

culturais de grupos diferentes. Assim, a identidade cultural é composta por diferentes 

elementos como valores, costumes, modos de pensar, estilo de vida, histórias, 

instituições, etnias e o meio natural (SEIXAS, 2008), portanto, por mudanças e 

permanências. Na construção da identidade cultural implica-se a existência da 

diferença e da alteridade, além do reconhecimento que o outro sujeito é diferente, 

cada sujeito ou grupo pode pertencer a várias identidades. No decorrer do processo de 

formação, transformação e afirmação da identidade cultural, ela pode oscilar entre 

aspectos mais universais ou preservar características locais e regionais de identificação 

(SEIXAS, 2008). 

Sucintamente, segundo Saquet (2014), a identidade construída histórica e 

socialmente, por certo grupo social, com mudanças e permanências, pode significar 

resistência ou direcionamento ao melhor desenvolvimento local e ela é criada por 

meio de relações afetivas e do sentimento de pertencimento ao lugar, tendo, 

portanto, um conteúdo territorial vinculado à mobilização e luta política. As 

relaçõesafetivas e o sentimento de pertencimento ao lugar se dão no território-lugar, 

onde há relações sociedade-natureza materializando-se constantemente, onde o povo 

vive suas angústias, lutas, alegrias, tristezas, conflitos, cooperações e é oprimido, 

lugar-territórioque precisa ser reorganizado centrando-se as atividades na valorização 

dos saberes populares e do patrimônio cultural (SAQUET, 2014). 

 

Os municípios e suas comunidades rurais 

Avaliamos que ao estudar as comunidades rurais, podemos entender melhor o 

chamado mundo camponês, especialmente aspectos da reprodução das técnicas e dos 
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conhecimentos camponeses repassados de geração em geração, juntamente com 

alguns costumes culturais. Os elementos e processos da vida comunitária precisam, 

notadamente, ser compreendidos com mais amplitude e profundidade. 

Dos municípios estudados selecionamos três deles, Francisco Beltrão, Itapejara 

d’Oeste e Marmeleiro e destes destacamos algumas comunidades já visitadas. No 

município de Francisco Beltrão identificamos 64 comunidades rurais, destas 

destacamos as que já realizamos trabalho de campo, Secção Jacaré e Secção 

Progresso. No município de Itapejara d’Oeste foram identificadas 19 comunidade 

rurais, selecionamos a de Coxilha Rica e Barra Grande para elencar algumas 

características identificadas. E no município de Marmeleiro com um total de 41 

comunidades rurais, selecionamos a de Manduri e Linha Itaíba. 

 

As comunidades rurais no município de Itapejara d’Oeste 

Comunidade de Coxilha Rica 

A comunidade de Coxilha Rica recebeu seus primeiros moradores por volta de 

1920, segundo Maycot (2001), sendo que por volta de 1950, esta comunidade era o 

núcleo mais povoado e desenvolvido economicamente no município. As famílias 

Gomes, Amaro, Oliveira e Ariero, foram os primeiros habitantes efetivos (e 

sistemáticos) dessas terras que, em 1953, torna-se Distrito Administrativo209. Porém, 

apesar de ter destaque frente às demais localidades do futuro município, perde a 

chance de se emancipar e tornar-se sede municipal devido ao valor exacerbado que os 

proprietários das terras pediam na época (MEIRA, 2013). 

O valor das terras neste processo de emancipação é um fato interessante, a 

comunidade rural de Coxilha Rica deixa de ser a futura sede do atual município de 

Itapejara d’Oeste, pelo fato de o dono das terras, naquela época, ter exigido um valor 

muito alto pela venda das mesmas, dado registrado na página oficial do município. 

Meira (2013) chama atenção para este fato por este demonstrar as relações de poder 

que se estabelecem na apropriação do território deste município, assim como destaca 
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Raffestin (1993), ao considerar que o território é resultado das múltiplas relações de 

poder que se estabelecem no tempo e no espaço.  

Apontamos, através de relatos dos moradores atuais desta comunidade, que a 

partir da transferência da sede distrital, em 1964, houve uma estagnação populacional 

na comunidade (Imagem 01), que se evidencia com a falta de serviços e outros 

estabelecimentos, como mercearias, unidades de atendimento em saúde elazer. Na 

localidade há apenas uma churrasqueira e um pequeno campo de futebol comunitário, 

utilizado nos fins de semana pelos moradores. 

 

Imagem 01 – Pequeno núcleo de moradores na comunidade de Coxilha Rica, que já foi 
uma das mais povoadas no município por volta de 1960. 

 
Fonte: Banco de dados do GETERR - Trabalho de campo realizado em outubro de 2013. 

 

Esse processo de inércia pode ter decorrido da proximidade que a comunidade 

tem com a cidade, o que acaba direcionando a procura por serviços na área urbana. A 

busca ou, neste caso, o direcionamento dos serviços e necessidades que, com o passar 

do tempo se fazem indispensáveis, acabaram condicionando o êxodo de muitas 

pessoas para a cidade de Itapejara e outras do Brasil. 

 

Comunidade de Barra Grande 

A formação efetiva da comunidade de Barra Grande se deu, exclusivamente, 

por migrantes descendentes de italianos. Segundo Maycot (2001), as primeiras 
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famílias a se fixarem nesta comunidade foram a Biazussi, Casiraghi, Chiapetti e Lucini, 

que ali reproduziram seus costumes, crenças, dialetos, criando as bases da 

comunidade a partir das particularidades mais típicas da cultura italiana.A comunidade 

de Barra Grande possui um contingente populacional superior às demais do município, 

identificado a partir da observação realizada a campo considerando o número de 

casas, que é bem superior às demais comunidades do município, segundo a Prefeitura 

Municipal há 90 residências na comunidade. 

Após a Revolta dos Posseiros, em 1957, conforme Maycot (2001) houve um 

aumento populacional na comunidade, além da instalação de lojas, armazéns, bares, 

posto de gasolina, entre outros, porém, com a falta de incentivos políticos, houve uma 

estagnação do comércio e a saída de muitos moradores que foram para os centros 

urbanos. 

A falta de incentivos políticos, a que se refere à autora, é o fato de que, na 

época houve mais interesse, por parte dos políticos locais, em emancipar o município, 

que aconteceu em 1964, tornando a localidade de Barra Grande um Distrito 

Administrativo pertencente a Itapejara d’Oeste, contrário ao anseio da população local 

que pretendia emancipar politicamente a comunidade. Por estas e outras razões 

existem, até os dias atuais, segundo os relatos dos moradores, conflitualidades 

político-culturais entre habitantes da comunidade e da cidade, que se deram a partir 

das disputas pela apropriação do território. 

Mesmo assim, a comunidade de Barra Grande tem grande contribuição na 

economia do município, grande parte dos moradores trabalha na agricultura, sendo 

que esta é a base econômica da comunidade. Vale destacar que os moradores mantêm 

um padrão de vida que parece ser superior aos dos moradores das demais 

comunidades do município, esse apontamento se qualifica através das falas dos 

moradores locais e também por indicadores da modernidade verificados em campo, 

como a arquitetura das casas, os equipamentos urbanos existentes, os maquinários 

agrícolas de alta tecnologia, que contrastam com um depósito de sucatas existente na 

comunidade (SANTOS, 2008). A comunidade é bem estruturada e mantém 

intensamente a cultura italiana que é visivelmente notada, tanto pelo sotaque, pois 

percebermos a utilização de muitas palavras de dialetos italianos, quanto por outros 
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costumes, como as festas e jantares, realizados por mulheres da comunidade, que 

fazem questão de dizer que são elas as maiores responsáveis por repassar e manter as 

tradiçõespara seus filhos e netos (Imagem 02). 

 

Imagem 02 – Destacamos o aparelho de ar condicionado na moradia rural como um 
indicativo das condições de vida dos moradores do campo e a grade, não como 

proteção à moradia, mas como uma reprodução do cercado que se faz na cidade. 

 
Fonte: Banco de dados do GETERR - Trabalho de campo realizado em outubro de 2013. 

 

As comunidades rurais no município de Marmeleiro 

Linha Itaíba  

A comunidade Linha Itaíba teve sua formação a partir dos migrantes vindos dos 

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas estes, como destaca Braga (2010), 

não migraram por espontânea vontade, foram obrigados, pelo fato de terem sido 

atingidos pela construção de uma hidrelétrica. A ELETROSUL (Companhia Elétrica do 

Rio Grande do Sul) foi a responsável pela construção da hidrelétrica de Itá, localizada 

no Rio Uruguai entre os municípios de Aratiba, Rio Grande do Sul e Itá, Santa 

Catarina.Os agricultores que tiveram a suas propriedades atingidas pela construção da 

usina e que possuíam título da terra foram indenizados, os que não possuíam 

trabalhavam como arrendatários, bóias-frias ou que moravam com os pais, foram 

assentados em várias regiões do Sul do Brasil e também na Linha Itaíba - Marmeleiro, 

no fim da década de 1990 (BRAGA, 2010). 
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Ocorreram muitas disputas entre a ELETROSUL e os agricultores, pois a 

empresa queria pagar um valor muito baixo por suas propriedades, e foi com o apoio 

do MST (Movimento dos Sem Terra) juntamente com MAB (Movimento dos Atingindo 

por Barragens) que os resultados começaram a aparecer; os agricultores receberam 

um valor mais alto pelas terras e aqueles que não tinham título da terra, muitos deles 

que vieram para a Linha Itaíba, começaram receber ajuda para construção de casas, 

estábulos, chiqueiros, galpões etc. (BRAGA, 2010). 

O ENTREVISTADO M. S. (2015) nos relata que o nome da comunidade foi dado a 

partir da junção dos nomes das cidades de onde migraram, os municípios de Itá com 

Aratiba, que originou o nome de Linha Itaíba. No ano de 1989 foi construído, pela a 

ELETROSUL, o primeiro pavilhão de festas na comunidade e uma década depois foi 

derrubado para construção de um novo (de alvenaria), que permanece até os dias 

atuais.  

Entre as comemorações realizadas na comunidade, destacam-se as festas 

católica e luterana, onde há cooperação entre os moradores, o que contribui para o 

fortalecimento e unidade entre os mesmos e também nos permite inferir que a 

solidariedade foi fundamentalna construção do assentamento, como um traço da 

cultura camponesa reproduzida de geração em geração pelos migrantes gaúchos e 

catarinenses. 

 

Comunidade de Manduri 

A comunidade de Manduri teve sua fundação no ano de 1950, e levou esse 

nome porque existiam naquela localidade muitas abelhas com o nome de Munduri. Na 

época da sua formação, existiam aproximadamente 40 famílias na comunidade, 

grande maioria era descendente de poloneses, italianos e alemães, além dos nativos 

(ENTREVISTADO A. A., 2014).Os fundadores da comunidade eram, na grande maioria, 

vindos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que migraram para a região 

com o desejo de comprar terras e melhorar a qualidade de vida, pois naquela época 

existiam políticas oficiais de colonização, o que atraiu os migrantes 

supracitados.Atualmente a maioria dos seus fundadores já é falecida, conforme o 

relato do Entrevistado A. A. (2014), “do tempo em que eu cheguei aqui, para dizercom 
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franqueza, dos moradores que estão hoje aqui e que estavam naquele tempo, que eu 

lembro é a viúva Simon”. Hoje se encontram, na comunidade, alguns filhos e netos 

destas pessoas que contribuíram para a formação da comunidade.Um dos 

entrevistados nos conta que:  

Vim do município de Tangara/SC e era natural de Joaçaba. Vim 
casado e já tinha um filho quando nós viemos, ai, porque lá era muito 
mais difícil naquela época comprar terreno, comprar terra lá era mais 
caro, pra você comprar uma colônia lá aqui você comprava cinco seis, 
então essa foi a diferença que o pessoal começou vim de lá. Aqui eles 
estavam colonizando e lájá era tudo comunidades antigas. 
(ENTREVISTADO A. A, 2014).  

 

A partir desse relato podemos identificar que além do incentivo à colonização, 

muitos buscavam terras com preços mais baixos, considerando que esta região ainda 

era praticamente coberta por mata nativa, habitada de forma esparsa dos índios e 

caboclos, nos possibilita compreender o expressivo número de pessoas que migraram 

e aqui reproduziram seus costumes e tradições (nas músicas, nas roupas, na religião e 

na alimentação), e até mesmo as arquiteturas das casas como podermos perceber na 

Imagem 03. 

 

Imagem 03 – Casa da família Kaefer na comunidade de Manduri, em Marmeleiro, que 
ainda preserva a arquitetura alemã desde a época da sua construção. 

 
Fonte: Banco de dados do GETERR - trabalhos de campo realizados em novembro de 2014. 

 

O sustento das famílias da comunidade era proveniente da agricultura, o 

trabalho era bem rudimentar e manual, pois as famílias não dispunham de máquinas 
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agrícolas e de outras tecnologias, também não era utilizado nenhum tipo de insumo 

químico para o cultivo dos alimentos. Conforme o Entrevistado A. A. (2014), os 

alimentos cultivados eram: “feijão, arroz mandioca milho batata doce e tudo verduras, 

você plantava de tudo que era negócio ‘pro grude’(se alimentar) você tirava tudo da 

roça”. Na época existiam mutirões entre os trabalhadores para derrubada da mata e 

plantio agrícola, principal meio de alimentação das famílias: 

Naquele tempo eles não diziam mutirão, diziam puxerão que daí eles 
faziam, algum que tinha uma capueira da para roçar eles faziam um 
daqueles  mutirão no sábado, daí fazíamos um churrasco de meio dia 
e as vezes de noite saía um bailezinho ainda. A turma ia lá foicea, as 
vezes tinha vinte cinco, trinta e tantos foiceando, derrubavam uma 
barbaridade por dia. (ENTREVISTADO A. A, 2014). 

 

Em 1956 foi feita a primeira construção de madeira que passou a ser o local da 

escola e da capela onde, nos fins de semana, aconteciam as celebrações dos cultos; em 

1966 foi construída outra capela em outro lugar devido à distância de algumas 

famílias, e em 1984 foi construído o pavilhão da comunidade (em alvenaria). 

Atualmente a comunidade possui uma associação de moradores, disponibilizando um 

trator e vários maquinários para serem utilizados coletivamente nos serviços das 

propriedades rurais (ENTREVISTADO A. A, 2014). 

A comunidade conta com 55 famílias, que ainda tiram o seu sustento da 

agricultura, destacando a produção leiteira, fumo, milho e principalmente a soja, que 

se tornou mais expressiva com a mecanização do pós-1970. Ainda existem muitos 

moradores da comunidade que trabalham na cidade, na prefeitura, em serviços de 

terraplenagem e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nos trabalhos de campo 

também notamos que algumas propriedades são de moradores urbanos, além de 

possuírem empresas na cidade, também têm a renda advinda da agropecuária. 

 

As comunidades rurais do município de Francisco Beltrão 

Comunidade Secção Progresso  

A comunidade Secção Progresso está localizada a 15 km da cidade de Francisco 

Beltrão, é constituída por pequenas propriedades rurais, onde se produz 

principalmente, soja, milho, leite e se pratica a avicultura. Em relação à organização 
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social, a mesma promove anualmente a festa do padroeiro Santo Antônio e a festa 

polonesa, na qual se realiza um jantar com pratos típicos poloneses (SANTOLIN, 2006). 

Este autor nos conta queos primeiros moradores da comunidade chegaram a Francisco 

Beltrão a partir de 1950, vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, adentraram por 

carreiros com carroças puxadas por bois, pois não era possível a passagem com 

caminhão. Naquela época, as comunidades ainda não estavam formadas, havia apenas 

algumas casas construídas próximas aos córregos para terem acesso mais rápido à 

água e as casas eram feitas com tábuas lascadas e chão batido, além de serem 

pequenas e sem divisórias. 

De acordo com o Entrevistado M. T. (2014), natural de São Pedro do Sul (RS), 

elechegou à comunidade por volta de 1964 com a família, trouxeram a mudança com 

caminhão, no qual levaram sete dias para chegar. Ainda relata que, naquela época a 

comunidade era coberta por mata nativa, havia poucas casas e os principais meios de 

transportes eram carroças puxadas por bois, cavalos e jipes. A família do entrevistado 

possuía um pequeno comércio e plantava para a alimentação familiar, comercializando 

o excedente. 

O Entrevistado O. P. W. (2014) morador da comunidade desde 1972, vindo da 

cidade de Erechim (RS), ressaltou que, quando chegou à comunidade, o pavilhão social 

era um barracão de madeira, as casas eram mais simples, a rodovia (PR-566) que passa 

atualmente pela comunidade era de terra e passava apenas um ônibus uma vez por 

semana que levava os moradores para a cidade de Francisco Beltrão. 

Algumas mudanças ocorridas durante o passar dos anos, que foi positivo é que: 

“antigamente se queriam passar veneno era preciso desembolsar uma grande quantia, 

hoje temos a associação de moradores, por mais que os recursos ofertados não sejam 

ideais, antigamente era bem pior, para ter acesso à saúde, era só 

particular”(ENTREVISTADO, O. P. W,2014). O mesmo entrevistado destaca algo quenão 

tinha muita importância, os roubos, que estão cada vez mais frequentes, até mesmo 

nas comunidades rurais:nos relatou comovidamente que após 60 anos de idade pôde 

comprar um carro novo e que este havia sido roubado, ele nunca imaginou que isso 

poderia acontecer e lamentou por não poder fazer nada, “agora só se eu comprar 

outro e levar mais 60 anos para pagar”! 
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Outro relato importante é o do Entrevistado M. T. (2014): “Em termos de saúde 

e força pra trabalhar era melhor antes, mas hoje tudo é mais fácil, não precisa plantar 

tudo a mão”. Com 81 anos vive sozinha, planta quase tudo que precisa para sua 

alimentação, o feijão, por exemplo, realiza todo o procedimento desde o preparo do 

solo, a plantação e a colheita, para evitar o consumo de alimentos com agrotóxicos. 

Isso, além de manter a forma simples e braçal de cultivar, mostra a importância de 

manter os costumes que perpassam as “modernidades”, que nos fazem valorizar as 

facilidades do consumo exacerbado, e aspectos da nossa cultura eidentidade(Imagem 

04). 

 

Imagem 04 – Horta do entrevistado M. T. na comunidade de Secção Progresso, que 
ainda faz questão de cultivar os legumes e verduras que consome, principalmente pela 

preocupação de não utilizar agrotóxicos. 

 
Fonte: Fonte: Banco de dados do GETERR - trabalhos de campo realizados em junho de 2014. 

 

Comunidade Secção Jacaré 

Os primeiros migrantes que chegaram à comunidade, a maioria descendentes 

de italianos vindos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, encontraram muita mata e 

alguns caboclos, estes se esforçavam para que outros viessem para lhes fazer 

companhia e pela quantidade de terras desocupadas(PANSEIRA, 2006). Assim a 

comunidade foi sendo formada, com a abertura de estradas e a construção da 
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primeira capela(Imagem 05)da religião católica pelos moradores no ano de1962, sendo 

tombada como patrimônio histórico em 2001 (NESI, 2011). 

 

Imagem 05 – Capela São Francisco de Assis na comunidade de Secção Jacaré, 
construída em 1962 e tombada como patrimônio histórico municipal em 2001. 

 
Fonte: Banco de dados do GETERR - trabalhos de campo realizados em maio de 2014. 

 

Através das entrevistas concedidas a Panseira (2006), alguns moradores 

relataram que, naquela época, existiam algumas dificuldades no acesso à comunidade, 

como as estradas em péssimas condições, para conseguirem chegar até a Vila 

Marrecas, atual Francisco Beltrão, levavam até um dia pra irem e voltarem, sem levar 

em consideração a falta de energia elétrica, instalada em 1970, com a implantação da 

usina hidrelétrica no Rio Santana. Nestadécada, por conta das necessidades da 

população local, surgiram bares, mercearias, serrarias e moinho, porém, devido à 

instalação de usinas hidrelétricas maiores no Sudoeste do Paraná, a usina do Rio 

Santana foi desativada em 1974, fazendo com que alguns estabelecimentos comerciais 

fechassem (NESI, 2011). 

Conforme o que foi apontado por Nesi (2011) e Panseira (2006) é possível 

perceber contrastes entre o início da ocupação da comunidade Secção Jacaré, a partir 

de 1940, como já foi ressaltado anteriormente até por volta do ano de 2011. É 

necessário destacar que todas as mudanças econômicas e culturais são decorrentes de 

um processo histórico que ocorreu em lugares diferentes. Desta forma, concordamos 

com Saquet (2003) ao afirmar que onovo não chega a todos os lugares no mesmo 
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momento, nem se objetiva necessariamente ao mesmo tempo com o mesmo ritmo e 

com a mesma intensidade em diferentes atividades e lugares. 

De acordo com Nesi (2011), com o intuito de resgatar e preservar a cultura dos 

migrantes da comunidade realiza-se todos os anos um jantar típico da cultura italiana, 

com apresentações de danças através de seu Grupo Folclórico Italiano Belvedere, que 

envolve os jovens em apresentações locais e regionais. A secção Jacaré dispõe ainda 

de uma escola de ensino fundamental, fundada em outubro de 1978, que recebe em 

torno de 147 alunos das comunidades de Linha São Roque, Secção São Miguel, Secção 

Progresso, Vargem Alegre, Vila Lobos e Volta Grande do Marrecas. Estes elementos 

nos revelam características importantes da vida nas comunidades estudadas e, 

evidentemente, da cultura e da identidade territorializada pelas pessoas que ali ainda 

vivem ou viveram. 

 

Considerações finais 

Os contrastes encontrados nas comunidades evidenciam territorialidades e 

temporalidades existentes, como destaca Saquet (2003, p. 19): “Os tempos são 

tempos desiguais, vividos em cada dialética espaço-tempo, mas dá-se também uma 

relação singular x universal, em diferentes velocidades, complexidades e 

intensidades”. Alguns equipamentos encontrados nas moradias de algumas 

comunidades demonstram temporalidades com ritmos mais acelerados, embora ainda 

sejam utilizados equipamentos mais antigos, o moderno já está fixado na vida 

cotidiana das pessoas. Assim como as construções de madeira, que estão presentes 

tanto no rural, quanto no urbano, evidenciam temporalidades diferentes que 

coexistem formando diferentes ritmos de vida, produção e relação social. Há uma 

conjugação entre mudanças e permanências, identidades e diferenças. 

Ainda nos remetemos a Saquet (2014) ao destacar que as identidades 

construídas historicamente tornam-se essenciais no desenvolvimento local e 

conduzem a luta por melhorias. Isso foi possível perceber em algumas comunidades 

rurais estudadas, como em Barra Grande, em Itaejara d’Oeste, em Secção Progresso, 

em Francisco Beltrão e em Linha Itaíba, em Marmeleiro, em virtude da mobilização 

política dos moradores normalmente organizados em associações criadas a partir de 
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aspectos identitários como a religião e a ascendência étnica, ampliados por 

problemáticas e necessidades comuns. 

Quando nos deparamos com comunidades rurais praticamente abandonadas, 

nos perguntamos qual foi o motivo de tal abandono e esquecimento: a desvalorização 

cultural e política, o processo de evasão dos jovens e a mecanização no campo são 

alguns dos fatores que identificamos até o momento. A perda de laços identitários foi 

um dos fatores de grande relevância, a identidade também se relaciona com a terra, 

com o sentimento de pertencimento ao lugar, como bem coloca Steninbeck (1966) em 

seu romance que trata sobre a mecanização da agricultura nos Estados Unidos e a 

expropriação do campo: 

Se um homem tem um pedaço de terra, esse pedaço de terra é 
ele mesmo, faz parte dele, é como ele mesmo. Pode fazer o 
que quiser com ele, e fica contente quando chove e sabe que 
vai haver produção, e fica satisfeito da mesma maneira quando 
sabe que não poderá colher nada. Está sempre satisfeito, 
porque a terra é dele. De certa maneira, ele vale mais porque 
possui a terra. Mesmo que não seja bem sucedido, ele vale 
muito, porque tem a terra (STENINBECK, 1966 [1939], p.43). 

 

A terra, que foi o principal motivo da vinda de muitos migrantes para região e 

que aqui se estabeleceram constituindosuas relações em comunidade, com suas 

características, crenças, culturas, dialetos, hoje é apropriada e valorizada 

economicamente. Porém, mesmo sendo este o principal motivo, os ”homens do 

campo” e as raízes das suas culturas estarão sempre presentes e precisam ser 

conservadas por laços identitários que perpassam as mudanças do modo de vida 

criado a partir das condições impostas e não construídas a partir da valorização 

cultural do território.Assim, para mantermos o território, a cultura e a identidade, é 

preciso valorizá-lo também como lugar de vida, através do trabalho artesanal, da 

agroecologia, das festas tradicionais, da confiança e da cooperação entre as pessoas 

(SAQUET, 2014). 
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AS RELAÇÕES ENTRE O BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO E A 
UNIVERSIDADE: A FORMAÇÃO DE 

(MICRO)TERRITORIALIDADES 
The relations between Jardim Atlântico and the university: the formation of 

(micro)territorialities 
 

Maria Regina Ritter Moreira210 
Jorge Luiz Gomes Monteiro211 

 

Eixo 8: Multiterritorialidade, identidade e cultura 

Resumo 
Este artigo é o resultado de uma pesquisa, onde procuramos identificar as 
microterritorialidades presentes no Bairro Jardim Atlântico, localizado na cidade de 
Rondonópolis/MT, buscando identificar os pontos mais frequentados pelos acadêmicos 
no local, onde muitos se convertem em espaço de poder. Para tanto foi necessário  
conhecer como ocorreu a expansão  no entorno do bairro e a sua ligação com o Campus 
Universitário-UFMT. A partir do embasamento teórico conceitual adotou-se como 
metodologia  a entrevista com moradores e alunos para compreender a lógica de 
formação dessas  microterritorialidades. 
Palavras Chaves: Microterritorialidades, Bairro Jardim Atlântico, Alunos. 

  
Resumen 
Este artículo es el resultado de una encuesta en la que tratamos de identificar los 
microterritorialidades presentes en Bairro Jardim Atlantico se encuentra en 
Rondonópolis/MT. Tratar de identificar los puntos más frecuentados por los académicos 
en el sitio. La obsevación de la expansión  territorial de los alrededores del vecindario y 
su conexión com el Campus-UFMT. La metodologia adoptada por una revisión de las 
bibliografías consultadas que dieron um marco teórico y la base, tambiém entrevistó a 
los residentes y estudiantes a entender la lógica de formar microterritorialidades. 
Palabras Claves: Microterritorialidades, Bairro Jardim Atlantico, Estudiantes. 

 

Introdução 

Os bairros são criados em espaços vazios e muitas vezes destinados a desafogar 

o centro, assim, o espaço urbano é produzido por diversos fatores como de natureza 

politica, social e econômica.. Ribeiro e Oliveira (2011, p.24) salientam que no meio 

urbano, principalmente nas grandes cidades, o conhecimento dos diferentes bairros 

                                                           
210

 Mestranda- Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) regina.ritter@yahoo.com.br 
211

 Prof. Orientador- Universidade Federal do Mato Grosso(UFMT) jorgeluizgomesmonteiro.gmail.com 



 

 
949 

fica restrito aos moradores e às pessoas que a eles se dirigem diariamente ou de forma 

ocasional.  

O objetivo da pesquisa consiste em identificar as mudanças e os espaços de 

(micro) territorialidades exercidos por universitários no bairro Jardim Atlântico. A ideia 

de microterritorialidade como unidade espacial criadora de identidades, está baseada 

nos contextos de lugares e cotidianos que modificam a vida em um lugar; assim 

buscar-se-á investigar as transformações que ocorreram no bairro devido ao número 

de acadêmicos que moram e que convivem no local. Para tanto será analisada a 

expansão territorial no entorno do bairro e a sua ligação com o Campus Universitário 

da Universidade Federal Mato Grosso, o grande fator indutor do crescimento urbano 

dessa parte da cidade. 

A dinâmica urbana faz da cidade um lugar de múltiplas relações em 
que estrutura, forma e movimento imbricam-se em seus diversos e 
diferentes territórios. Seus moradores/atores em suas lides diárias 
produzem fatos, eventos e acontecimentos que se incorporam ou 
não em sua tessitura com maior ou menor intensidade. (CARLOS; 
OLIVEIRA, 2000, p .67). 

 

Entender o bairro como “lugar” implica vê-lo como um sistema de relações 

particular, já que o lugar é mais que a soma de objetos de uma localização (RELPH, 

1979 apud CARLOS, 2013). 

O bairro Jardim Atlântico nos anos de 1980 era um local isolado hoje, em seu 

entorno, encontram-se vários bairros, uns consolidados e outros tomando forma, 

como também vêm ganhando novas estruturas como a nova praça. E esse novo espaço 

de interação social tende em pouco tempo modificar a lógica de localização dos 

empreendimentos comerciais no bairro. 

 O Bairro Jardim Atlântico está localizado nas margens da MT 270 no sentido 

Rondonópolis/ Guiratinga, a seis km da Praça Brasil, no centro da cidade, estando 

situado a sudeste do município. Por ser um bairro próximo à universidade tem 

característica de bairro universitário (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa de Localização do Bairro Jardim Atlântico 

 
Fonte: IBGE. Adaptado por Marquezola (2014) 

 

Uma vez definidas a área e o objeto de análise resta especificar como foi 

desenvolvida a pesquisa. 

 

Procedimentos metodológicos 

Primeiro foi definido o tema a ser estudado, a seguir foi feito um levantamento 

bibliográfico em livros, teses, dissertações, artigos que dessem um embasamento 

teórico e referências sobre conceitos de espaço urbano, território, territorialidades e 

produção do espaço. O geógrafo sempre busca uma ferramenta para o entendimento 

e nesse caso as visitas a lugares frequentados por alunos foram fundamentais para a 

investigação e as observações. O emprego de fotografias e imagens de satélites 

permitiu também a visualização dos pontos de concentração dos alunos.  

Contudo, apenas essas técnicas não permitiriam compreender a lógica de 

formação das microterritorialidades. Deste modo foram necessárias algumas 

entrevistas com moradores e alunos na busca por informações sobre locais de maior 
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concentração dos alunos, onde a presença massiva constante constitui por si só uma 

forma de territorialidade. 

Entender os conceitos e as diferenças entre os grandes centros e os bairros foi 

fundamental para a pesquisa, 

O conceito de centro ou localidade central, além de estar associado à 
aglomeração das atividades terciárias, incorpora também os fatores 
que favorecem sua formação/consolidação. Portanto, quando se fala 
em centros e subcentros, fala-se também em áreas de fácil acesso e 
circulação. Por outro lado, uma área pode apresentar uma 
centralidade significativa, sem, necessariamente, apresentar uma 
forte concentração de atividades terciarias. Nas periferias 
metropolitanas, os centros ocorrem muito mais em função do 
mercado consumidor do que dos custos locacionais. Das chamadas 
externalidades, apenas as questões de acessibilidade e da escala de 
oferta de produtos são significativas. Santos e Serpa (2000, apud 
Carlos 2013, p. 102). 

 

O homem cria o espaço e o produz para as suas atividades humanas que 

satisfazem suas necessidades, dessa forma o espaço urbano é planejado para atender 

os diferentes processos de produção, que segundo Corrêa (2000, p. 11). 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo 
condicionante social, cheio de símbolos e campos de lutas – é um 
produto social, resultado de ações acumulado através do tempo, é 
engendrada por agentes que produzem e consomem o espaço. 
 

O território é o recorte espacial definido por relações de apropriação, poder e 

de controle sobre recursos e fluxos baseado em aspectos políticos, econômicos e 

culturais (HAESBAERT, 2006; SAQUET, 2010). Para Sposito (2004, p.112) o território é 

fonte de recursos e só assim pode ser compreendido quando enfocado em sua relação 

com a sociedade e suas relações de produção. O que nos leva a entender que no 

bairro, constitui-se um ambiente onde existe uma atuação do capital que movimenta o 

comercio local, e a especulação imobiliária que dá um poder de controle aos 

especuladores, além da presença de diversos grupos sociais. 

O conceito de microterritorialidade possui uma profundidade conforme o 

significado que dá às coisas e, uma extensão, conforme o conjunto de coisas que 

explica. Entendemos por micro territorialidades pequenos espaços, que esses alunos 

usam para lazer, para estar com amigos, em bares, lanchonetes, nas praças e até 
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mesmo na feira livre; outra coisa que chama muito a atenção e como representam o 

espaço onde moram. Segundo Sposito (2004 apud Fuini, 2014, p. 11). 

A territorialidade representa o território do indivíduo, seu espaço 
relacional, horizonte geográfico e, limite para vivência e apreensão 
da realidade. “A territorialidade pertence ao mundo dos sentidos 
apreensão da realidade. e, portanto, da cultura e das interações cuja 
referência básica é a pessoa e sua capacidade de se localizar e 
deslocar”. 

 

Assim entendemos que esses alunos trazem na bagagem outras culturas outras 

formas de ver e viver de várias etnias e de regiões diferentes usam pircens, tatuagem, 

e cabelos coloridos. Desse modo o território, como conceito científico, dotado de 

extensão e significado, se expressa através de uma concepção (territorialidade) e de 

uma ação (territorialização) Fuini (2014, p.9).  Assim como salienta Cavalcanti (2012, p. 

89). 

Na formação e na manutenção desses territórios, os jovens fazem 
suas marcas, “modelando” suas paisagens, reais e imaginárias. Nessa 
prática de jovens está a definição de seus lugares de ficar/ transitar, 
como grupos, nos lugares da cidade, lugares que eles identificam 
como seus, se identificam neles. 

 

E é essa prática de definir a atuação em um espaço que estabelece os vínculos 

dos universitários com o entorno da instituição de ensino superior. 

 

Gênese da implantação da UFMT em Rondonópolis 

 O Campus de Rondonópolis primeiro denominado de CPR – Centro Pedagógico 

de Rondonópolis teve sua criação em 31/03/1076 pela Res. nº 01/76 ligado a 

Universidade Estadual de Mato Grosso, sediada em Campo Grande, oferecendo 

inicialmente os cursos de licenciatura em Estudos Sociais e Ciências. No primeiro 

vestibular foram oferecidas 40 vagas para cada uma das licenciaturas. A aula inaugural 

foi proferida no auditório do Rondonópolis Atlético Clube no dia 05 de maio de 1976, 

pelo Governador José Garcia Neto. 

Após um longo processo de reinvindicação junto às instâncias 
superiores da UFMT, foi designada uma verba para construção da 
sede própria do Centro Pedagógico de Rondonópolis, que, 
inicialmente, deveria ser erigido na região que recebeu denominação 
de Parque Universitário, próximo à BR-364, na entrada da cidade. No 
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entanto, a direção do campus conseguiu, dos senhores Áureo Costa e 
William de Moraes, a doação de uma área somente em outro local, 
na rodovia Rondonópolis-Guiratinga, onde foi construído o novo 
prédio. Em 1982, o Centro Pedagógico de Rondonópolis foi 
transferido para sua nova e definitiva sede (UFMT). 

 

O Centro Pedagógico começava uma nova luta, isolado e longe do centro tinha 

dificuldades com o transporte coletivo, que era irregular, dificuldades no fornecimento 

de energia elétrica e rede de água, escassez de professores. A ausência de asfalto 

trazia outro problema, a poeira nos dias secos e, a lama nos dias de chuva. Após lutas 

da comunidade universitária em 1986 foram implantados novos cursos: História, 

Geografia, Matemática e Biologia ( extinguindo os cursos de Estudos Sociais e 

Ciências). A comunidade seguiu sua luta para melhorar a qualidade de ensino e do 

espaço físico para atender os alunos culminando em 1991, com a inauguração do 

anfiteatro e também com o asfalto no pórtico de entrada do campus. 

Em 1992 o Centro Pedagógico passa a denominar-se Centro Universitário de 

Rondonópolis ocorrendo no mesmo ano a inauguração da estação meteorológica. A 

expansão teve continuidade em 1995 quando foram construídos o prédio da 

Biblioteca, a Guarita e a Casa do Estudante, o Campus ganhou asfalto na via de acesso 

aos novos espaços construídos e ampliados. A Casa do Estudante foi uma medida que 

deu condições a alunos que vinham de fora do município de Rondonópolis ou até 

mesmo da zona rural de frequentarem um curso superior.  

O Campus continuou ampliando seus espaços e capacitando mais alunos e a 

partir do ano de 2005, foram construídos o Laboratório de Climatologia, o prédio da 

Administração, a ampliação do prédio da Biblioteca, o prédio da Pró-Reitoria, Bloco da 

Psicologia, Bloco da Enfermagem, o Bloco da Engenharia Mecânica e Engenharia 

Agrícola o galpão da Zootecnia e o Restaurante Universitário-RU. Hoje o Campus busca 

sua emancipação e para isso vem crescendo e se estruturando. Segundo o jornal A 

Tribuna. (2014, setembro 9) 

O mais importante de tudo é saber que a estruturação do campus, 
com muitas obras em andamento, acaba representando o 
cumprimento das exigências estabelecidas pelo Ministério da 
Educação quanto à emancipação do campus local, para que seja 
transformado em uma Universidade Federal autônoma. Apesar da 
estrutura física e da expressiva produção acadêmica, torcemos para 
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que a classe política da região possa abraçar definitivamente a 
criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Afinal, como 
temos visto nos últimos anos, a criação de universidades federais 
tem sido algo de caráter primordialmente político. A presidência da 
República, nesse contexto, precisa entender a importância da UFR 
para atender a população de toda a região Centro-Oeste em se 
tratando de ensino superior. 

 

Como podemos observar o Campus Universitário de Rondonópolis teve nesses 

últimos dez anos um crescimento bem significativo e vai buscando uma novos 

caminhos, novos ideais (Figura 2). 

 

Figura 2 - Mapa de Evolução do Campus Universitário 

 
Fonte: Google Earth; Adaptação Marquezola (2014). 

 

          Conforme se observa na figura 2 no período de uma década as transformações 

no Campus da UFMT e no entorno passou por grandes mudanças, no caso específico, 

teve como vetor a ampliação da quantidade de cursos. 
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Papel da universidade na expansão do espaço urbano 

A implantação da Universidade Federal em Rondonópolis além de atender aos 

anseios da sociedade contribuiu com o crescimento da cidade e favoreceu 

sobremaneira com o processo de especulação imobiliária. Esse processo não é 

exclusivo da atualidade pois em momentos pretéritos o efeito de uma universidade no 

espaço era motivo de grandes transformações.  Coelho (2005), Janotti (1992) ao 

abordarem a origem da universidade na idade média falam do processo de mudança 

ocorrida nesse período, transição de um mundo do feudalismo para o renascimento do 

comércio de uma civilização urbana. A universidade surge após a superação do 

feudalismo na (re) florescência da vida urbana na Europa, no aquecimento do 

comércio no surgimento e afirmação dos intelectuais e da burguesia. 

A universidade pela sua origem tem um compromisso com a transformação da 

sociedade, com o exercício da crítica livre, com a preservação do conhecimento, com a 

construção de um novo saber, com a beleza, com as artes, com a cultura, mas 

baseados em valores da ética, da democracia, da justiça e da igualdade, que nortearam 

a sociedade humana. As transformações na sociedade suscitaram mudanças na própria 

universidade, e o rebatimento dessas alterações requereu mudanças na cidade.  

Trindade (2001 apud Bahamón, 2009, p.1) salienta que: 

No século XX o aumento da população urbana gerou um acelerado 
crescimento das cidades e consequentemente uma massificação da 
universidade; fenômeno que definitivamente estabeleceu uma nova 
relação entre a universidade e a cidade, e, assim tornou-se uma 
prioridade redefinir o papel desta instituição no espaço urbano. 

 

O bairro Jardim Atlântico é um desses exemplos e sua implantação e 

crescimento ocorreu por conta da universidade, que trouxe consigo um aumento da 

população. Ainda segundo Trindade (2001 apud Bahamón, 2009, p.1) por isso é 

relevante entender as relações que hoje em dia se estabelecem entre a universidade e 

a cidade, a fim de compreender a dinâmica de interdependência e articular as relações 

que se estabelecem entre ambas.  
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A criação do Bairro Jardim Atlântico 

O Bairro Jardim Atlântico foi registrado no Cartório de imóveis de 

Rondonópolis-MT segundo Suzuki (1996, p. 158) no dia 01/09/1982 tendo 420.000,00 

m² total de área, quando começou a especulação imobiliária e a implantação de 

loteamentos nas áreas vazias. 

Durante a década de 1980, Rondonópolis começou a se expandir 
entre os espaços vazios urbanos, e nesta mesma época foram 
implantados os maiores conjuntos habitacionais de iniciativa pública 
e privada. Jardim Atlântico foi um desses conjuntos financiados pelo 
Sistema Financeiro de habitação (SUZUKI, 1996, p.158).  

 

No que se refere à produção do espaço urbano o bairro Jardim Atlântico tem se 

tornado alvo de transformações sócio espaciais, por ser um bairro próximo à 

universidade, onde suas residências, que antes eram casas padronizadas para 

atendimento à demanda habitacional das famílias, são transformadas em residências 

para estudantes em repúblicas e/ou convertidas em quitinetes. Dona Sonila G. Moura 

relatou que: 

As casas começaram a ser entregues aos moradores em outubro de 
1983, foi construído em etapas primeiro da QD 06, onde hoje está 
localizado o supermercado Tropical até a QD 26, a primeira escola 
era de madeira na QD 13, onde hoje é a lanchonete Goiabas. O bairro 
era isolado, não tinha acesso e ninguém queria colocar nenhum 
comércio aqui, devido às dificuldades, longe de tudo, o ônibus só 
tinha de hora em hora, tinha que se programar para sair, no seu 
entorno era só cerrado, mato mesmo, onde hoje é a igreja católica 
era mato fechado. A chegada dos alunos no bairro, foi muito bom, as 
casas valorizaram, trouxeram alegria e movimento, ficou com cara de 
bairro nobre. 

 

Dª Sonila é proprietária do primeiro salão de beleza do bairro estando há 31 

anos no mesmo lugar e vem acompanhando as mudanças do bairro e o crescimento no 

seu entorno. Onde antes só existia “mato”, chácaras e sítios, hoje nos espaços vazios 

começam a surgir novos bairros e residenciais. 

 O senhor Délio, outro antigo morador disse que chegou em 1985 e que o  

bairro não tinha nada. O referido senhor era vendedor então resolveu abrir o Verdurão 

do Délio, onde no seu ponto de vista obteve lucros assim como a população, pois não 

tinha comércio de verduras no local. Via a dificuldade do povo para efetuar suas 
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compras, porque era tudo distante, ressaltando ainda que acreditou no bairro e está 

nele até hoje. 

Hoje o bairro tem uma população segundo dados do IBGE (2010) de 2.757 

habitantes, sendo 1.355 homens e 1.402 mulheres, com renda mínima estimada em R$ 

841,82. O bairro possui um campo de futebol, uma pracinha, duas escolas particular do 

ensino fundamental, uma escola estadual de fundamental e médio, Posto de Saúde, 

Umei (creche do município), além do CEU/UFMT, casa do estudante universitário. Está 

sendo construída uma praça que segundo Alves: 

A construção da nova praça foi possível por meio de uma articulação 
do Município com o Ministério Público do Estado – MPE,  o poder 
judiciário e uma empresa do ramo do agronegócio. “Foi feito um TAC 
[Termo de Ajustamento de Conduta] dentro da ação judiciária para 
que a empresa investisse em compensação ambiental”. A Praça 
contará com quadra poliesportiva, pistas de caminhadas, academia 
ao ar livre, playground para as crianças, uma concha acústica para 
receber shows, espetáculos de teatro e dança, além de reuniões 
comunitárias. Na construção, também, será feito, em um dos lados 
da Praça do Jardim Atlântico, um estacionamento, que aos sábados 
será utilizado à feira da região. 

 

Na Figura 3, observamos através da imagem de satélite o crescimento no 

entorno do Bairro Jardim Atlântico, grandes espaços vazios que hoje dão estruturas a 

novos bairros, residenciais e condomínios, alguns deles já consolidados outros ainda 

em construção. 
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Figura 3 - Mapa de Evolução do crescimento urbano no entorno do bairro. 

 
Fonte: Google Earth; Adaptação Marquezola (2014). 

 

A expansão do tecido urbano de Rondonópolis teve com causa maior o 

dinamismo do agronegócio regional que transformou a cidade em um centro de 

serviços e de industrialização. No entanto o crescimento no sentido da rodovia 

Rondonópolis/Guiratinga teve como indutor o Campus da UFMT. 

 

A criação de novos cursos na UFMT e a localização das moradias dos 
estudantes.  

A expansão da Universidade através de novos cursos juntamente com a 

mudança do sistema seletivo por intermédio do Enem/Sisu implicou na atração de 

estudantes de todo o território nacional. 

A vinda dos alunos para o bairro fez com que investidores individuais e o 

mercado imobiliário investissem mais em moradias, sobretudo em quitinetes, 

atualmente disseminadas pelo bairro. As casas originais com pequenas áreas 
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construídas ganham outro aspecto ao serem ampliadas e reformadas para receberem 

seus novos inquilinos. 

Os universitários criam assim espaços simbólicos de representação nos espaços 

individuais e imprimem outra lógica de identidade nos espaços coletivos (Figura 4). 

 

Figura 4: Kitnets e repúblicas no bairro. 

 
Fonte: MOREIRA M.R. (2014) 

 

Os universitários dessa forma favorecem a dinâmica das relações no espaço no 

cotidiano de sua vivência urbana. 

Os jovens são agentes do processo de produção e reprodução do 
espaço urbano, pois em seu cotidiano fazem parte dos fluxos, dos 
deslocamentos, da construção de territórios; criam demandas; 
compõem paisagens; imprimem identidades e dão movimento aos 
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lugares. Essa produção/reprodução se articula a diferentes modos de 
inserção desses jovens, dependendo de sua condição 
socioeconômica, do gênero, etnia, raça, opção religiosa, condição 
sexual, e de sua vinculação aos diversos grupos. Por diferentes 
modos, buscam constituir seus lugares, em espaços públicos ou 
privados, na rua, no clube, na praça, nos bares, na escola, imprimindo 
neles suas marcas, construindo suas identidades (HALL, 1997). 

 

Nas repúblicas, algumas com grafites identificadores, os moradores expressam 

as suas manifestações exibindo assim a sua identidade que segundo Oliveira (2007). 

Eles usam seus corpos e a cidade para realizarem suas 
leituras/escrituras da cidade. As técnicas de uso do corpo - os 
grafismos, adereços, cores e cortes de cabelo - são elementos para 
definição/identificação de um grupo; da mesma forma, a 
apropriação, a ocupação e a produção de marcas na cidade - 
pichações e grafites, os movimentos, reuniões políticas, religiosas ou 
de lazer, manifestações artísticas de músicas e danças - também 
participam desse processo. 

 

Os signos e as marcas registradas nos objetos e construções por parte dos 

estudantes assim como a sua frequência em determinados locais constituem 

pequenos territórios.  

 

A formação de micro territorialidades 

Os alunos constituem (micro) territorialidades temporárias quando ocupam 

lugares, como bares, lanchonetes, sorveterias, para encontros ou até mesmo para o 

lazer. Segundo Fortuna (2012, p.201) as (micro) territorialidades são fenômenos 

situados nos lugares ou, mais objetivamente, em espaços de pequena escala com 

gente dentro, o que lhes confere, em consequência, uma dimensão humana e 

territorial particular. 

Entendemos que a territorialidade se expressa em bairros como forma de 

expressão social que requer um entendimento mais humano por parte dos integrantes 

desses grupos que procuram marcar seus territórios. Fuini (2014, p.97) salienta que: 

A microterritorialidade requer o pensar sobre formas de expressão 
sociais e culturais, não somente as institucionalizadas, mas que têm 
forte capacidade de marcar com símbolos e identidades as formas e 
modos de viver em determinados lugares. 
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O bairro Jardim Atlântico também atrai pessoas de outros bairros próximos que 

buscam o local para o lazer, como uso das lanchonetes, pastelaria e da feira livre que 

funciona todos os sábados no bairro. A feira constitui um território institucionalizado 

pelo Poder Público, o movimento na feira atrai o publico em geral, do bairro e das 

proximidades e os alunos que buscam a praça de alimentação na praça, onde 

compram e fazem lanches mais baratos. 

Fortuna (2012) define a microterritorialidade como uma modalidade 
de socialização articulada a valores, subjetividades e afetos, 
reconhecendo formas de organização social não-institucionais e 
transformações radicais de valores e estilos de vida. A 
microterritorialidade pode também ser abordada como uma escala 
interpretativa dos eventos motivadores de ações territoriais, sendo 
notada de forma mais concreta através dos estilos de vida urbanos e 
suas manifestações coletivas e individuais. 

 

Andando pelo bairro é possível perceber uma grande concentração de alunos 

na Rua Edvaldo Ferreira de Brito, onde está concentrado o comércio do bairro, pois 

nessa rua estão, o supermercado, papelaria, sorveteria, lanchonetes, farmácia, pizzaria 

e muitos bares com mesas de jogos. Mas os lugares onde costumam ficar para beber, 

jogar e “matar” o tempo é no Goiabas, Spin bar, Kuka legal beer, Pastelaria e outros. 

A maior concentração de atividades que geram microterritorialidades, 

conforme n está na porção norte do Jardim Atlântico em virtude da principal saída do 

bairro, da maior proximidade da UFMT e também porque é área de passagem de 

estudantes que se deslocam para outros pontos do bairro. Assim a participação dos 

alunos, sobretudo nos bares é muito mais cativa e efetiva. 
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Figura 5 - Mapa de Pontos e concentração e alunos 

Fonte: Google Earth; Adaptação Marquezola (2014). 
                                                              

Por ser um bairro afastado do centro o Atlântico permite a formação de 

centralidades. A construção da praça no centro do bairro por certo desencadeará uma 

funcionalização das ruas no entorno do mesmo, devido à centralidade que promove, 

permitindo afirmar que dentro de pouco tempo novos espaços de lazer como bares e 

lanchonetes se instalem nas cercanias em um processo de difusão de atividades, 

possibilitando afirmar que novas territorialidades se instalem. 

A abertura do Restaurante Universitário na UFMT melhorou a situação 

financeira dos alunos, gerando um excedente em dinheiro que é consumido em lazer. 

Quando em um determinado espaço coletivo como um bar, por exemplo, predomina 

determinado grupo social há uma espécie de auto exclusão de outras categorias 

sociais, exercendo assim o grupo mais numeroso uma imposição de suas vontades, 

estilos e anseios, constituindo-se deste modo em uma microterritorialidade. 
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Considerações Finais 

Como se percebe a Universidade contribui sobremaneira para o crescimento do 

bairro Jardim Atlântico por meio dos alunos que buscam espaço para habitação e 

desse modo se estabelecem as relações entre estes, a universidade e o espaço urbano. 

O bairro aos poucos foi se transformando, de um lugar isolado, sem muitas 

expectativas visto que ninguém queria permanecer no bairro, em um lugar que 

valorizou imóveis e que apresenta em seu dinamismo característico, cotidiano típico 

do meio estudantil. 

Os estudantes não constituem um espaço de poder, de controle, mas 

transformam determinados locais em espaços de convivência, de fortalecimento das 

relações sociais, sobretudo, entre os próprios acadêmicos. 

Assim os moradores do Jardim Atlântico percebem seu território no contexto 

social, invadido por jovens estudantes, o que eles dizem ser muito bom para o bairro, 

pois trouxe a alegria, de um lugar pacato o bairro se transformou em um lugar 

movimentado com outra realidade, os jovens deixam suas marcas, suas 

territorializações. 
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IMIGRANTES HAITIANOS EM MARINGÁ (PR): UM ESTUDO DE 
CASO 

Haitian immigrants in Maringá (PR): a case study 
 

Fernando Veronezzi212 
Cintia Silvia Carvalho213 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo 
O Haiti, uma nação localizada na América Central, com pouco mais de nove milhões de 
habitantes, possui uma problemática socioeconômica calamitosa, sendo considerado o país 
mais pobre das Américas. Uma história baseada na exploração, e por devastações causadas 
por catástrofes naturais, contribuiu negativamente para que o país ostentasse essa cruel 
posição. Evidencia-se nesse texto, a evasão de milhares  de pessoas após o terremoto ocorrido 
no Haiti no ano de 2010. A fim de buscar recomeçar a vida,  posterior a tragédia, um 
contingente considerável de imigrantes buscou por novas oportunidades em outras nações, 
das quais o Brasil se destaca. O objetivo do texto é apresentar ao leitor, a partir de uma 
perspectiva geográfica, a realidade vivenciada por esses imigrantes em um estudo de caso 
especifico. Sendo assim, aborda-se de uma maneira concisa, os imigrantes haitianos em 
Maringá, região norte do estado do Paraná. 
Palavras-Chave: Imigração; Haitianos, Mercado de trabalho; Maringá (PR) 

 

Abstract 
Haiti, a nation located in Central America, with just over nine million inhabitants, has a dire 
socio-economic situation, is considered the poorest country in the Americas. A story based on 
exploitation, and devastation caused by natural disasters, contributed negatively to the 
country sported this cruel position. It is evident in this text, the escape of thousands of people 
after the earthquake in Haiti in 2010. In order to get start a new life, after tragedy, a 
considerable number of immigrants sought for new opportunities in other countries, of which 
Brazil stands out. The purpose of the paper is to present the reader, from a geographical 
perspective, the reality experienced by these immigrants in a specific case study. Thus, it 
approaches in a concise way, the haitian immigrants in Maringa, north of Paraná state. 
Key words: Immigration; Haitians, Labor Market; Maringá (PR) 
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Introdução: Buscando um referencial histórico para compreender o 
fenômeno da imigração haitiana 

Sabe-se que o Haiti, uma nação caribenha que possui uma população de um 

pouco mais de nove milhões de habitantes, vivenciou inúmeras crises desde sua 

independência, e arrastou o insucesso de uma situação política e econômica, 

historicamente fragilizadas, até os dias atuais. Juntamente a essas circunstâncias, o 

país foi devastado por algumas tragédias oriundas de fenômenos naturais, 

disseminando ainda mais a problemática que envolve a fome, a miséria e a opressão 

de seu povo. 

O conjunto destas realidades contribuiu para que a população haitiana 

buscasse novas condições de vida em outras nações. O Brasil foi um dos destinos mais 

procurados por esses imigrantes para o recomeço de suas vidas, com a finalidade de 

obter emprego, melhorar as condições financeiras pessoais e de parentes e amigos 

que permaneceram no Haiti. Algumas estimativas mostram que atualmente, já são 

quase 50 mil o número de haitianos (imigrantes formais e informais) que obtiveram no 

Brasil uma chance de reconstruir suas vidas. 

Cabe destacar nesse momento do texto que, o objetivo desse trabalho não é o 

de apresentar um dossiê completo em relação à realidade e o estilo de vida dos 

haitianos no Brasil. A intenção é organizar e apresentar algumas ideias, baseadas em 

fatos históricos e recentes, a fim de permitir que o leitor, caso se identifique e se 

interesse pelo tema, busque mais informações a respeito do mesmo. A temática em 

questão envolve uma multiplicidade de observações e interpretações e dessa forma, 

esse artigo aborda determinados aspectos selecionados desse universo que envolve os 

sujeitos da pesquisa. 

Portanto, ressaltamos um breve esboço do contexto histórico do Haiti, 

relacionado às dificuldades de uma independência unificada, e um desenvolvimento 

de suas bases sociais, econômicas, políticas e administrativas. Por fim, caracterizamos 

a realidade dos haitianos no Brasil, especificamente os que vivem na região de 

Maringá – PR. Esse ensaio pode ser construído com base em referenciais teóricos e 

entrevistas executadas com os envolvidos na investigação.  
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Haiti e o contexto histórico de crises e instabilidades políticas: Breves 
considerações 

O Haiti, antiga colônia francesa, é um pequeno país com extensão territorial de 

cerca 28.000 Km². A população total é de nove milhões de habitantes, sendo negros 

em sua maioria (VASCONCELOS, 2012, p. 03). O contexto histórico, político e 

econômico deste país, demonstra claramente a fragilidade em estabelecer metas para 

o desenvolvimento de suas bases administrativas, em virtude da ausência de um poder 

unificado. A população ficou a mercê quanto à obtenção de recursos públicos, para 

superar as dificuldades econômicas e alcançar uma instabilidade financeira. 

Historicamente, o país ficou conhecido por ter sido o primeiro país latino-

americano a se tornar independente, por meio da Revolução Negra (1791-1804) 

(VASCONCELOS, 2012, p. 03). Contudo, esta independência precoce não gerou 

possibilidades para desenvolvimento nacional. Suas relações continuaram atreladas à  

França, país colonizador, que por anos interferiu significativamente na economia e na 

política dos haitianos. 

A França reconheceu a emancipação política do Haiti no ano de 1824, mas 

exigiu indenização pela perda da colônia e de seu poder de exploração. Esta imposição 

problematizou ainda mais o desenvolvimento do Haiti, que mesmo buscando 

estabelecer parcerias econômicas com outros países, não conseguiu pagar as dívidas à 

França. Ao longo dos anos, os conflitos sociais foram se agravando em decorrência da 

crônica dependência econômica (MATIJASCIC, 2010, pág. 01) do Haiti com outras 

nações. 

Após o período da dita “independência”, o Haiti padeceu as consequências de 

um país com um governo despreparado, que possuía motivações divergentes aos 

anseios da sociedade como um todo. Tais particularidades despertaram interesse das 

grandes potências mundiais em dominar este território. Suas estruturas 

administrativas encontravam-se destruídas, e com dificuldades para superar todo o 

período de profunda exploração.  

Secularmente, o Haiti foi abalado por vários fracassos que prejudicaram a 

centralização dos poderes políticos em governos que defendessem os interesses 

nacionais, e as consequências desse processo se alastram no decorrer dos anos, 
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resultando em uma economia pouco aquecida, além do enfraquecimento de 

autoridades políticas que visassem a busca pela qualidade de vida da população. 

Em virtude destas realidades, as palavras miséria, diáspora e a instabilidade, 

costumam se repetir nas narrativas que contam a história do Haiti. Mesmo sendo uma 

nação pioneira no que se refere ao processo da independência e na abolição da 

escravidão, as condições socioeconômicas e políticas do país, no entanto, são 

lembrados como sendo incapazes de superar suas dificuldades e de desenvolvimento 

(THOMAZ, 2013, p. 131), e a nação ostenta a infeliz posição de ser o país mais pobre 

do continente americano.  

Além de toda essa problemática social, política e econômica que envolve a 

história do país, já no século XXI, uma grande catástrofe natural fez com que a nação 

decaísse ainda mais em questões que envolvem a qualidade de vida: o terremoto de 

2010 corroborou de maneira efetiva para o avanço das inúmeras crises que 

assombraram (e continuariam assombrando) o país.   

 

A catástrofe natural do ano de 2010: o Devastador Terremoto ocorrido 
no Haiti  

Como se não bastasse à realidade histórica conturbada, o Haiti teve que 

enfrentar o mais difícil obstáculo para a sobrevivência de sua população, 

principalmente devido a uma catástrofe natural que abalou as estruturas nacionais.  

O terremoto de alta magnitude que acometeu o país em janeiro de 
2010 reforçou, em grande medida, [a] imagem infortuna do país ao 
provocar mais de 200.000 mortes e levar cerca de 1.6 milhão de 
pessoas a se deslocarem e perderem suas habitações (THOMAZ, 2013, 
p. 131). 

 

O terremoto atingiu 7,0 graus na escala Richter, que mede a magnitude sísmica. 

Dentre as destruições materiais ocasionadas pelo tremor, destaca-se a aniquilação de 

vários prédios nacionais, como o palácio presidencial, escolas de nível primário e 

secundário, hospitais e outras construções e instituições públicas. Após o sismo, 

evidencias revelam que cerca de 80% das construções de Porto Príncipe, capital do 

país,  foram danificadas pelo tremor de terra.  
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O impacto gerado pelo terremoto atingiu todas as classes sociais e faixas 

etárias, abalando as estruturas do país. Conforme Ressalta Fernandes et al (2014), a 

catástrofe afetou uma nação que tentava superar todas as crises históricas já 

vivenciadas: 

O terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010 não destruiu 
somente cidades, causando a morte de milhares de pessoas, 
atingindo a infraestrutura econômica e habitacional. Por conta do 
horário em que ocorreu e dos locais que sofreram o maior impacto, o 
terremoto jogou por terra a esperança de dias melhores para o já 
combalido país, ao ceifar a vida de milhares de jovens, funcionários 
públicos e profissionais qualificados que, de uma forma ou de outra, 
buscavam contribuir para a reconstrução do país, que tentava sair de 
mais uma das inúmeras crises políticas que atingiram aquela nação 
caribenha (FERNANDES, et al. 2014, p.48). 

 

A partir desse momento, se inicia mais um período doloroso para a população 

haitiana, que tem suas vidas destruídas  a partir dessa catástrofe natural, e os que 

conseguiram sobreviver, almejavam um rápido recomeço, a fim de estruturar suas 

finanças, dentre outros objetivos. Conforme relato do pesquisador Omar Ribeiro 

Tomaz (2010), que presenciou as calamidades geradas pelo terremoto no Haiti, no 

período em que realizava atividades de campo, destaca que tristes eram as cenas de 

desespero da população ao ver toda a devastação causada pelo tremor. Seu relato é 

comovente ao narrar que:  

Foi no fim da tarde do dia 12 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe. 
O mundo ruiu a nossa volta. Nem bem o primeiro e mais forte tremor 
acabara, as pessoas já erguiam as mãos aos céus e clamavam por Jezi 
(Jesus) e Bondiè (Deus); outras, poucas, entraram em transe a poucos 
metros de distância de nós. A consciência da violência do sismo foi 
imediata. Uma imensa nuvem de poeira nos jogou numa névoa 
impenetrável, explosões se sucediam e não longe de onde estávamos 
à chama de um posto de gasolina se adivinhava em meio ao pó. 
Pessoas feridas, queimadas, descabeladas, enlouquecidas surgiam no 
nevoeiro. Alguém se aproximou e nos disse que o hospital uma 
quadra acima ruíra (TOMAZ, 2010, p. 24). 

 

Os corpos daqueles que não sobreviveram à tragédia ficavam expostos nas 

ruas, enquanto os sobreviventes percorriam entre estes na busca por ambiente 

seguro. A marca da dor estava explicita nos caminhos, e as construções ainda restaram 
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de pé, representavam pouca segurança para abrigo, já que os tremores persistiam no 

decorrer da tarde. 

A noite aproximava-se, e percebemos a impossibilidade de retornar a 
casa de carro: casas, muros, postes haviam caído e as estreitas ruas 
de Porto Príncipe estavam obstruídas. Automóveis haviam sido 
abandonados, outros estavam sob escombros, alguns tap taps 
tentavam circular apinhados de mortos e feridos. Começamos a 
caminhar. Não víamos nem ouvíamos ambulâncias ou carros de 
polícia ou bombeiros. Víamos um misto de dor e estupor, e os feridos 
já começavam a ser dispostos pelas calçadas, assim como cadáveres. 
Estavam mortos, e alguns pareciam que dormiam (TOMAZ, 2010, p. 
24). 

 

Como se não bastasse toda a catástrofe descrita anteriormente, causada pelo 

tremor de terra, no mesmo ano de 2010, um surto de cólera se alastrou pelo país, 

matando cerca de 8.000 pessoas. E em 2012, os furacões Issac e Sandy, também 

tiveram atuação no Haiti, prejudicando a produção agrícola  (FERNANDES, et al. 2014, 

p.48) e mais uma vez, acarretando inúmeros danos à população haitiana. 

Em busca de minimizar a tristeza decorrente das milhares de vidas ceifadas 

pelo terremoto, e com a intenção de reescrever a história dos que estavam vivos, 

muitos haitianos buscaram novas oportunidades em outros países. Nas considerações 

que seguem, abordaremos o caso dos haitianos no Brasil, especificando o fenômeno 

em Maringá, Paraná. 

 

A chegada ao Brasil... 

Um relatório de pesquisa desenvolvido no Brasil, baseado em entrevistas realizadas 

com os haitianos que vieram para o país aponta que,  

[...] Gonaïve é o ponto de partida da maioria dos entrevistados, mas a 
cidade de Porto Príncipe aparece, em alguns casos, como a segunda 
mais importante. Para os que foram entrevistados em Brasília, a 
cidade de Cap Haitien foi indicada como o ponto de origem mais 
importante. Em relação à Campinas, a quase totalidade dos 
entrevistados indicou como local de residência no Haiti, a cidade de 
Porto Príncipe (FERNANDES, et al. 2014, p.48). 
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Figura 01 - Fluxo migratório dos haitianos. 

 
Fonte: FARIA, 2013. 

 

E aos poucos os haitianos foram direcionados a vários Estados brasileiros, e 

conduzidos a muitas atividades, sendo o maior número ocupado por trabalhos na área 
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de construção civil.  Conforme figura 1, os haitianos seguiram duas rotas principais, 

tendo como origem Porto Príncipe, e República Dominicana, em direção ao Equador e 

Peru, e por fim o Brasil.  

Devido a uma interpretação errônea em relação à chegada dos haitianos no 

Brasil, uma parcela da sociedade chegou a considerar que a vinda desses imigrantes 

seria como uma invasão do território brasileiro (FERNANDES, et al. 2014, p.13). 

Em contrapartida essa imigração “em massa” de haitianos para o Brasil, 

impulsionou todo um processo de debate entre governo, sociedade civil e 

organizações não governamentais, com o objetivo de dinamizar a legislação brasileira 

no que tange à imigração, colocando em pauta, temas como o respeito à dignidade e 

aos direitos humanos dos imigrantes, por exemplo. Além disso, foi possível avançar no 

estabelecimento de laços de solidariedade entre diversos setores da sociedade no 

acolhimento e no atendimento aos haitianos (FERNANDES, et al. 2014, p.13).  

Além das dificuldades linguísticas e culturais, o Brasil, não estava  preparado 

para receber estes imigrantes. Por este motivo, muitos desses sofreram e ainda sofrem 

com os tramites legais para oficializar a estada no país.  

É muito cedo ainda para que se possa afirmar sobre os reais motivos 
da escolha do Brasil pelos haitianos que conseguiram escapar da 
realidade degradante na qual o país se encontra. O que se sabe é 
que, apesar das resoluções normativas e uma tentativa (mesmo que 
inicial) do governo de acolher os haitianos, todavia, não existe 
estrutura física ou preparação dos órgãos governamentais (tais como 
a Polícia Federal ou o Conselho Nacional de Imigração) para essa 
acolhida. Os haitianos que já estão aqui, após milhares de 
quilômetros de sofrimento e angústia, sofrem agora com os entraves 
burocráticos para a documentação legal e a chance de viver 
dignamente (ALESSI, 2013, p. 84). 

 

Após dar início ao processo de legalização de entrada no Brasil, os imigrantes 

recebem os primeiros documentos pessoais, que os identifica e os auxilia no 

reconhecimento. Conforme descrito na sequência, no ano de 2012, o Brasil buscava 

alternativas para que os problemas fossem reduzidos, evitando a permanência 

irregular dos imigrantes no país: 

A abertura desse processo leva à emissão de um protocolo que 
permite ao imigrante a obtenção de carteira de trabalho e CPF  
provisórios, enquanto a solicitação de refúgio é analisada pelo 
Conare. Tais documentos são essenciais para o ingresso do imigrante 
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no mercado formal de trabalho e o envio de remessas. Por tal 
solicitação de refúgio não se enquadrar nos requisitos definidos em 
lei e convenções internacionais, ela é recusada. Ante essa situação, 
que levaria à permanência irregular dos haitianos no Brasil, o 
governo federal tomou medidas para que tal fato não acontecesse e, 
em janeiro de 2012, por meio de Resolução Normativa – RN (n.º 97) 
do Conselho Nacional de Imigração – CNIg, concedeu visto 
humanitário permanente pelo prazo de cinco anos aos imigrantes 
haitianos. Este visto seria retirado junto ao consulado brasileiro na 
cidade de Porto Príncipe, no Haiti, sendo, no entanto, o número de 
vistos restrito a 1.200 por ano, não incluídos nesse total os vistos 
para reunificação familiar. Essa Resolução tinha prazo de vigência de 
dois anos (FERNANDES, et al. 2014, p.14).   

 

É importante que o Governo Brasileiro e seus órgãos reguladores desenvolvam 

medidas que possam oferecer a devida importância à realidade em que esses 

imigrantes se encontram. Haitianos e imigrantes de outras nacionalidades, em alguns 

casos encontram-se jogados em abrigos, casas de apoio, regiões de fronteiras ou até 

mesmo em trabalhos de caráter escravo por empregadores brasileiros, que acabam 

por se aproveitar da vulnerabilidade destes, que é agravada ainda mais por entraves 

burocráticos e falta de estrutura. Cabe ressaltar que a necessidade por mão de obra 

barateada, impulsiona os empregadores a pressionar o governo para a regularização 

documental urgente dessa população, no entanto, o que se deve precaver, são as 

condições em que estes se encontram em solo brasileiro (ALESSI, 2013, p. 85). 

Cabe à sociedade brasileira recepcionar, e auxiliar este grupo de novos 

moradores, para que se adaptem da melhor forma possível, e se for parte dos planos e 

anseios dos mesmos, que consigam encontrar em território brasileiro, os elementos 

primordiais para sua sobrevivência e qualidade de vida assim como todos os cidadãos, 

tendo acesso aos mesmos direitos e deveres. 

 

...E a realidade dos mesmos na região de Maringá-PR 

O potencial industrial da região norte do estado do Paraná, nesse caso, 

levando-se em conta especificamente Maringá, faz com que seja crescente o número 

de imigrantes que se instalam nessa área, sendo a questão econômica, o principal 

fator de movimentação populacional. 
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 Devido à falta de mão-de-obra nacional, muitas empresas estão contratando 

trabalhadores estrangeiros. Segundo dados revelados pela responsável pelo setor de 

imigração da Polícia Federal de Maringá214, a procura pela emissão de carteiras de 

trabalho até o mês de agosto de 2014, superou o total das emissões de todo o ano de 

2013. A entrevistada ainda indicou que, devido aos acordos entre Brasil e Haiti, essa 

nacionalidade lidera o ranking de imigrantes que buscam a regularização na região.  

Vários são os segmentos industriais que contratam esses trabalhadores: 

indústria alimentícia, de transportes, indústrias de produtos elétricos215 e usinas de 

cana-de-açúcar, dentre outras. Nesse tópico, apresentaremos uma síntese da 

realidade vivida pelos estrangeiros (especificamente os de nacionalidade haitiana – 

foco desse artigo) de uma indústria alimentícia localizada em  Maringá. 

Em um estudo de caso realizado em uma indústria de abatimento de frangos, 

foram observados que os haitianos, na maioria dos casos, ocupam postos de trabalhos 

relacionados à produção, os considerados serviços gerais216. Cabe ressaltar nesse 

momento do texto que, as informações apresentadas nesse tópico são de referências 

orais, obtidas por meio de entrevistas com os sujeitos que compõem a pesquisa 

(imigrantes haitianos, responsáveis pela contratação – empresa217 e pesquisadores 

que se dedicam ao estudo da temática). 

Segundo informações apresentadas na entrevista realizada com os 

responsáveis pela incorporação dos haitianos na empresa, há mais de 490 haitianos 

trabalhando nessa indústria, dos quais grande parte é do sexo masculino. Esses 

estrangeiros estão lotados em plantas industriais em municípios da região, dentre eles, 

Maringá, Paranavaí e Indianápolis. Os informantes relataram ainda que, outras 

                                                           
214

Entrevista realizada com um representante da Polícia Federal de Maringá-PR em novembro de 2014.  
215

No caso específico da indústria de equipamentos elétricos, a empresa está localizada no município de 
Mandaguari (40 km de Maringá) e, por meio de conversas informais com os responsáveis pela 
contratação dos imigrantes haitianos, a maior parte deles foi recrutada em Cuiabá, capital do estado 
do Mato Grosso. Os responsáveis pela contratação entraram em contato com os órgãos competentes 
e realizaram a seleção inicial de  60 haitianos – primeiro grupo de estrangeiros efetivados, já que há a 
possibilidade de novos grupos de haitianos serem contratados para trabalhar em outra unidade da 
empresa. Segundo informações disponibilizadas, a empresa oferece curso de português para os 
estrangeiros com o objetivo de facilitar o “entrosamento” com os colaboradores nacionais.   

216
No que se refere à realidade da empresa em questão, apenas um haitiano tem como função um cargo 
na área de comércio exterior, já que o mesmo fala diversos idiomas, requisito fundamental para 
exercer essa atividade.  

217
Com o objetivo de preservar a identidade dos informantes, optou-se por não revelar os verdadeiros 
nomes dos entrevistados.  
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nacionalidades, compõem o quadro de funcionários da empresa, como os bolivianos, 

nigerianos e senegalenses, porém, em menor quantidade quando comparados aos 

haitianos. 

Para os representantes da empresa, a grande disponibilidade de vagas no setor, 

além da falta de interesse de brasileiros em assumir postos de trabalhos considerados 

como “serviços gerais”, são considerados como alguns dos motivos que levam os 

estrangeiros a compor um número considerável de funcionários na empresa. Os 

mesmos ainda destacam que o salário inicial dos estrangeiros gira em torno de R$ 

1.200,00, já contados alguns benefícios.   

O recrutamento da maioria dos colaboradores caribenhos é feito no estado do 

Acre, “porta” de entrada desses haitianos no Brasil, conforme observado na Figura 1, 

enquanto outros são selecionados no estado de São Paulo. Os entrevistados informam 

que após a contratação, nos três primeiros meses, as despesas com alojamento são 

pagas pela empresa e, após esse período, são os próprios colaboradores que arcam 

com os custos.   

Visando minimizar as dificuldades de adaptação dos estrangeiros à dinâmica 

regional, a indústria em questão, em parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria), 

promove desde o mês de janeiro de 2014, um curso de línguas e da cultura regional do 

Brasil e do Paraná, para um grupo de 40 trabalhadores haitianos.  

O curso é ministrado no salão da Paróquia de Flórida, munícipio de residência 

dos haitianos (localizado há cerca de 60 km de Maringá) e tem  como objetivo levar os 

estrangeiros a conhecer a cultura regional do Brasil e potencializar o processo de 

integração dos mesmos com os colaboradores brasileiros e à sociedade regional (SESI, 

2014).  

Segundo o discurso dos entrevistados representantes da empresa, os haitianos 

que se desligam do quadro de colaboradores da indústria se dá essencialmente pela 

mudança dos mesmos para outras cidades do país, principalmente para as capitais, 

onde buscam por maiores remunerações, ligadas  geralmente ao setor da construção 

civil.  
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Dificuldades na integração com a população regional: Preconceito e 
aversão aos haitianos 

Além dos vários problemas inerentes à imigração, a falta de conhecimento de 

uma parte da sociedade brasileira em relação ao estilo de vida dos haitianos vem 

causando uma série de problemas em alguns municípios paranaenses. Recentemente, 

a mídia de todo o estado218 veiculou notícias relacionadas ao preconceito de alguns 

trabalhadores brasileiros para com os haitianos. 

Wilner Jean Baptiste219 informa que é comum a discriminação dos haitianos no 

ambiente de trabalho, mas o medo de denunciar é muito grande, pois, segundo ele, 

pode haver perseguição dos colegas de trabalho, bem como dos empregadores. Além 

disso, a dificuldade com a língua portuguesa e a cor da pele é um fator que influencia 

na decisão de não tornar público tal situação.  

Devido ao recente surto de ebola na África, a falta de conhecimento geográfico 

em relação à localização dos continentes, levou alguns brasileiros a associarem os 

haitianos às populações dos países que sofrem com a incidência do vírus. O Haiti é um 

país da América Central, enquanto o surto da doença ocorre em países do oeste da 

África. Segundo relatos, muitos brasileiros sequer se aproximam dos haitianos com 

medo da transmissão do ebola, confusão que acontece devido às semelhanças físicas 

dos haitianos com os africanos.   

O entrevistado destaca ainda que existe dificuldade de acolhimento por parte 

de alguns paranaenses. Conforme ele indica, muitos acham que não vão entender a 

língua nativa dos estrangeiros (criolo e francês) e não se esforçam para tentar realizar 

um contato social com os mesmos, evitando-os.  

Porém, isso não acontece de maneira generalizada, e se torna importante 

destacar que esses relatos de aversão e preconceito são pontuais. Pode-se descobrir 

por meio das entrevistas e de outras aproximações realizadas com os trabalhadores 

                                                           
218

Nesses sites é possível obter informações a respeito desse contexto: http://g1.globo.com/jornal-
hoje/noticia/2014/10/imigrantes-haitianos-sao-vitimas-de-preconceito-e-xenofobia-no-parana.html 
e http://www.cartacapital.com.br/revista/825/ignorancia-viral-5389.html 

219
Wilner Jean Baptiste proferiu uma palestra para os alunos da graduação e pós-graduação em 
Geografia da Universidade Estadual de Maringá no dia 10 de novembro de 2014. O mesmo possui 
formação técnica na área de Agroecologia (desenvolvido com o apoio do MST- Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra), é líder dos haitianos na região de Maringá e trabalha na indústria 
alimentícia estudada no tópico anterior.  
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haitianos que, de modo geral estão sendo bem recebidos e que a população brasileira 

está tratando-os, de modo geral, de maneira humanitária e solidária. 

 

Alternativas e possibilidades de inserção dos haitianos na sociedade 
regional 

Um grupo de haitianos se reúne  aos domingos em uma praça em frente à 

Igreja Santo Antônio, em Maringá, para discutirem suas realidades e potencializarem 

algumas ações para uma inserção mais ativa na sociedade local e regional. Uma das 

atividades realizadas por eles é o estudo da língua portuguesa, que se dá a partir do 

trabalho de alguns voluntários que os auxiliam no processo de conhecimento e 

compreensão do idioma oficial do Brasil. 

Esse mesmo grupo tem o apoio da ARAS-CARITA (Associação de reflexão e Ação 

Social da Arquidiocese de Maringá – que auxilia os imigrantes haitianos desde 2013) e 

de alguns professores da UEM (Universidade Estadual de Maringá), principalmente a 

professora Sueli de Castro Gomes220, do Departamento de Geografia da Universidade. 

Esse grupo de haitianos pretende formar uma Associação221 em Maringá, que, 

segundo eles, terá como proposta inicial de fundação, os seguintes objetivos222: 

 

Quadro 1- Objetivos preliminares da Associação dos Haitianos de Maringá (AHM) 
1  Proteção e representação dos direitos e interesses dos haitianos e descendentes, 

contribuindo para o desenvolvimento e a solidariedade entre os associados. 

2  Estudos e proposição de soluções para problemas cotidianos, além da orientação em 

relação à legislação trabalhista brasileira; 

                                                           
220

Entrevista realizada no dia 11 de novembro de 2014. A entrevistada é professora do Departamento 
de Geografia da Universidade Estadual de Maringá, e possui Mestrado e Doutorado em Geografia 
Humana pela Universidade São Paulo, e atualmente desenvolve suas pesquisas com temas ligados à 
Migração, Trabalho, Comércio, Estudo do Meio, Nordestinos, Ceagesp. Realiza trabalhos de pesquisa-
ação com vários grupos sociais.  

221
Associação é compreendida nesse artigo como [...] uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas 
em torno de seus interesses. Sua constituição permite a construção de melhores condições do que 
aquelas que os indivíduos teriam isoladamente para a realização dos seus objetivos (SEBRAE, 2009, p. 
8). 

222
A Associação será concebida com o nome de “Associação dos haitianos de Maringá (AHM)” e os  
objetivos apresentados no texto foram descritos por Wilner Jean Baptiste.  
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3  Estabelecimento de colaboração  e troca de experiências com organizações sociais 

nacionais e estrangeiras, a fim de proposição de medidas comuns para os associados e 

troca de informações entre os membros; 

4  Oferta de Cursos de língua portuguesa com a finalidade de promover o intercâmbio 

cultural e a melhora na qualidade de vida social entre estrangeiros e nacionais; 

5  Cursos profissionalizantes e superiores para potencializar a formação dos estrangeiros 

que estão no Brasil e fomentar o apoio ao retorno de alguns para a reconstrução do 

Haiti. 

Fonte: Palestra proferida por BAPTISTE, Jean, 2014. 

 

Segundo informações disponibilizadas por meio da entrevista realizada com a 

pesquisadora, essa Associação está em processo de regularização legal e em breve 

poderá atuar para lograr os objetivos desejados pelos seus idealizadores e associados. 

O entrevistado haitiano ainda lembra que a Associação terá um papel de representar 

outras nacionalidades, e não exclusivamente os haitianos, fundamentado em 

princípios básicos de solidariedade humana entre os povos. 

O ideal dos membros fundadores dessa associação é a de propagar a 

concretização dessa instituição de Maringá para outras regiões do estado do Paraná e 

consequentemente, outras áreas do Brasil, onde vivem outras comunidades de 

haitianos.  

Outro exemplo que poderia tomado como modelo pela comunidade haitiana 

de Maringá vem de Cascavel, município paranaense localizado no oeste do Estado, 

onde um grupo de haitianos apresenta um programa de rádio para seus conterrâneos 

e ainda mostra aos brasileiros um pouco a respeito da sua cultura, desmistificando 

certas ideias preconcebidas. O programa é executado pela rádio comunitária local e é 

denominado “Haiti Universal” (GLOBO, 2014).  

Por meio de contatos realizados com os trabalhadores estrangeiros da região 

de Maringá, não há consenso em relação à permanência dos mesmos no Brasil. Um 

grupo tem como intenção fixar moradia no país e aqui de fato começar uma nova vida. 

Porém, outros têm como interesse o retorno ao país de origem. Nas conversas 
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efetuadas com esses sujeitos pode-se perceber um amor incondicional à sua nação e 

grande motivação para retornar ao seu país de origem e reconstruí-lo.  

 

Considerações finais 

O que se conclui com a realização desse trabalho é que, grande parte dos 

haitianos que buscam o Brasil, tem como objetivo recomeçar uma nova vida, com 

oportunidades que não seriam possíveis de encontrar em sua terra natal. A catástrofe 

natural de 2010 expôs ainda mais outras mazelas vividas pela população desse país da 

América central, que já apresentava vários problemas de ordem política, econômica e 

social.  

A criação da Associação potencializará a inserção dos haitianos na sociedade de 

uma maneira mais proativa e fomentará a organização política dessa nacionalidade em 

prol da busca por uma melhor qualidade de vida. Além disso, a representação dos 

mesmos por meio da entidade potencializará o processo de manutenção da Identidade 

haitiana em Maringá e região, com base na realização de grupos de estudos e festas 

típicas, por exemplo.  

A população brasileira, que historicamente possui um perfil populacional 

baseado na miscigenação, deverá observar de maneira menos preconceituosa a 

chegada desses estrangeiros na dinâmica local/regional/nacional e, recebê-los 

amistosamente como novos integrantes da nação. Quanto às políticas 

governamentais, cabe à União e aos Estados atuar com mais planejamento para poder 

dar suporte a esses e aos demais imigrantes, que tentam em nosso país uma nova 

vida, legalizando-os e oportunizando-os aos mesmos direitos e deveres dos brasileiros. 
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VERA CRUZ DO OESTE: RUAS, AVENIDAS E A MEMÓRIA 
CULTURAL DOS COLONIZADORES. 

Vera Cruz do Oeste: Streets, Avenues and the Cultural Memory of Settlers 
 

Reginaldo Basilio de Oliveira223 
Mauro José Ferreira Cury224 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura. 

Resumo 
O município de Vera Cruz do Oeste, localizado na região central do oeste paranaense, 
compartilha aspectos geográficos, culturais e econômicos com outros pequenos municípios da 
mesma região. Migrantes da região norte do estado, impulsionados pela corrente migratória 
do ano de 1960 ocuparam os terrenos da antiga Gleba Rio Quarto. A primeira missa realizada 
na localidade possui características que lembravam a primeira realizada no Brasil no período 
do descobrimento. Características que contribuíram para a denominação Vera Cruz do Oeste. 
Posteriormente os nomes das vias públicas do município homenageiam personalidades 
marcantes para a história e desenvolvimento do país. São personalidades da área do direito, 
da religião, da politica e que de alguma forma contribuirão para o desenvolvimento do país ou 
da região.  Com o objetivo de obter informações a respeito das personalidades homenageadas 
e identificar o legado sociocultural para o município foi necessário a realização de pesquisas 
bibliografias que propiciaram a compreensão de aspectos sociais e culturais do município.  
Palavras-chaves: Vera Cruz do Oeste; Cultura; Memoria. 
  

Abstract 
The city of Vera Cruz do Oeste, located in central west region of Paraná state, shares 
geographical, cultural and economic aspects with other small towns in the same region. 
Migrants from the northern region of the state, driven by the migratory movement of the 
1960s occupied the lands around the old Gleba Rio Quarto area. The first Mass held in the 
locality had characteristics that resembled the first held in Brazil during the discovery period. 
Characteristics that contributed to the Vera Cruz do Oeste denomination. Later the names of 
public roads in the city honoured outstanding personalities in the history and development of 
the country. These are personalities from the field of law, religion, politics that in some way 
contributed to the development of the country or region. In order to obtain information about 
the personalities honored and identify the socialcultural legacy for the city,It was necessary to 
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conduct research bibliographies that led to the understanding of social and cultural aspects of 
the city. 
Key words: Vera Cruz do Oeste; Culture; Memory. 

 

Introdução  

O artigo tem como objetivo principal analisar a memória social e cultural dos 

colonizadores de Vera Cruz do Oeste. O munícipio localizado entre Céu Azul, Diamante 

do Oeste, São Pedro do Iguaçu e Ramilândia formando conjunto de pequenos 

municípios que possuem características geográficas e culturais semelhantes, na região 

central do oeste paranaense. A colonização foi impulsionada pela corrente migratória 

do ano de 1960, vinda em especial do norte do estado, e também, pela venda de 

terrenos na antiga Gleba Rio Quarto, na mesma década. Em 1964 o Sr. Antônio Villas 

Boas com o objetivo de oferecer melhores condições aos moradores, deu início ao 

processo de divisão de áreas para a colonização, pelas empresas Bentem e Banco do 

Estado do Paraná.  

Justifica-se tal abordagem à ciência geográfica e pertinente aos estudos do 

território que parafraseando Milton Santos, o território é o lugar que desembocam 

todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, 

isto é onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de 

sua existência. A geografia passa a ser aquela disciplina tornada mais capaz de mostrar 

os dramas do mundo, da nação e do lugar. (SANTOS, 2007) 

Segundo a Fundação de Vera Cruz do Oeste (2015), a colonização que 

inicialmente aconteceu por migrantes vindos da região norte do estado passou a 

receber famílias de todas as regiões do Brasil. Dentre os grupos de colonizadores, os 

nordestinos e os mineiros, representados pelo Sr. Antônio Villas Boas desempenharam 

papel fundamental para a o desenvolvimento do município.  

Para a compreensão dos aspectos socioculturais do município de Vera Cruz do 

Oeste, faz-se necessário um levantamento bibliográfico. Além da compressão será 

possível, de forma preliminar, analisar os fatores que contribuíram para a 

singularidade deste território.  

Primeiramente serão abordados os dados históricos do município e da região 

central do oeste paranaense. Na sequência as avenidas e ruas de Vera Cruz do Oeste 
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serão apresentadas juntamente com a contextualização histórica das personalidades 

homenageadas, estabelecendo conexão entre historia e memória social e cultural.  No 

próximo item será abordada a importância da memoria cultural e social dos 

colonizadores vera-cruzenses para o desenvolvimento do município. As considerações 

finais possibilitarão expor a compreensão do legado cultura deixadas pelos 

colonizadores para a cidade.     

 

Memória, identidade e cultura 

“O espaço da região Oeste foi permeado pela fixação de diversos grupos 

culturais identificados como pluralidade” (KLAUCK, 2004, pg.66). 

No dia 22 de setembro de 1965 foi celebrada a primeira missa no município de 

Vera Cruz do Oeste. Por possuir as mesmas características da primeira missa realizada 

no Brasil, o fundador da cidade, Antônio Villas Boas homenageou o país chamando 

essa localidade de Vera Cruz, nome dado pelos descobridores portugueses ao novo 

mundo.  

Desde então as avenidas e ruas da cidade homenageiam personalidades com 

feitos notórios para a colonização e desenvolvimento do país. A devoção em Santa 

Catarina contribuiu para que o mineiro Antônio Villas Boas elegesse essa como a Santa 

padroeira do município, tornando feriado o dia 25 de novembro, dia dedicado á Santa. 

“Uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por 

meio do apelo a antecedentes históricos”. (WOODWARD, 1997, p.11). 

O nome Vera Cruz faz referência direta a Ilha de Vera Cruz ou Terra de Vera 

Cruz, nome com referência cristã dada provisoriamente ao Brasil por Pero Vaz de 

Caminha em suas narrativas a respeitos das novas terras no dia 1o de maio de 1500.  

Os nomes de avenidas e ruas da cidade de Vera Cruz do Oeste, em suas 

maiorias, homenageiam personalidades que desempenharão papel importante para a 

colonização e desenvolvimento do Brasil. São colonizadores, políticos e religiosos que 

serão apresentados a seguir, juntamente á breve contextualização histórica com seus 

principais feitos e conquistas. O trabalho do enquadramento da memória se alimenta 

do material fornecido pela história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e 

combinado a um sem-número de referências associadas; guiado pela preocupação não 
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apenas de manter as fronteiras sociais, mas também de modifica-las, esse trabalho 

reinterpreta incessantemente o passado em função dos combates do presente e do 

futuro” (POLLAK, 1989, pg. 3-15). 

Os dados históricos do município, juntamente com a historiografia das avenidas 

e ruas da cidade, possibilita compreender a importância em homenagear feitores 

nacionais e o papel desempenhado pelo fundador Sr. Antônio Villas Boas para a 

manutenção da memória nacional ao nomeá-las com referência a história do Brasil.  

A colonização do município de Vera Cruz do Oeste, assim como outros 

municípios do oeste paranaense teve total influência do catolicismo, iguais na 

religiosidade, diferentes na procedência, os imigrantes que colonizaram o município, 

viveram, em sua maioria da região nordeste do Paraná e do estado de Minas Gerais. 

Os dados históricos do processo colonizador, não menciona a presença de 

colonizadores vindos dos estados de Santa Catariana e Rio Grande do Sul, 

consequentemente não se identifica a presença de colonizadores alemães, italianos e 

poloneses muito presente, e totalmente responsáveis pela colonização de outro 

municípios da região oeste. É o caso do município de Missal, onde, os imigrantes 

alemães procedente da região sul do país, foram e ainda são responsáveis pelo 

desenvolvimento do município. 

“O “Alemão de Missal”, historicamente, não é diferente dos “alemães” que 

estão dispersos por vários municípios do Oeste paranaense. Em sua grande maioria, 

são descendentes de imigrantes alemães provenientes do rio grande do Sul ou de 

Santa Catarina” (KLAUCK, 2004, pg.46). Nessa perspectiva observa-se, que, a 

nomeação das avenidas e ruas com nomes de personalidades importantes para a 

história do Brasil exaltando a brasilidade, aponta para a necessidade do resgate e 

manutenção da memória de um país de heróis e de desbravadores.  Reforçando a 

reivindicação por uma identidade genuinamente brasileira. KLAUCK, 2004 diz que o 

“individuo genuinamente brasileiro está diretamente relacionada aos descendentes de 

portugueses, índios e negros”.  

 A proximidade com outros municípios resultou em uma produção singular os 

imigrantes trouxeram suas tradições e memórias para um ambiente com vizinhanças, 

assim podemos chamar os municípios colonizados por alemães, italianos e poloneses, 
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culturalmente distintas. E consequentemente inicia o processo de transição e 

negociação da memória. “A transmissão protomemorial se faz sem pensar, age sobre 

os indivíduos de maneira involuntária, advém da imersão na sociedade, desde a 

primeira infância, mais do que de uma transmissão explícita. Ela conserva, reitera e 

reproduz bem mais do que transforma, cria e reconstrói”. (CANDAU, 2011, p. 119). A 

reprodução acontece diante da necessidade do indivíduo em construir um espaço 

relacionável em sentir-se pertencente ao ambiente colonizado.  O migrante recebe as 

informações protomemoriais, mas, mantem relações com os demais, criando novos 

arranjos que produziu uma identidade para o município. Porem, (WOODWARD, 1997, 

p.21) ressalta que “A migração produz identidades plurais, mas também identidades 

contestadas, em um processo que é caracterizado por grandes desigualdades”.  

De um lado estão os agricultores, de certa maneira os verdadeiros 

colonizadores, que fixaram suas residências nas localidades remotas do município e 

iniciaram o processo de desmatamento e o plantio, inicialmente, de café. Do outro 

estão os fazendeiros detentores de grandes áreas de terra, a igreja e o colonizador Sr. 

Antônio Villas Boas. Que nomearam a cidade e suas ruas homenageando o país. 

 

Vera Cruz do Oeste suas memórias e identidade 

Ao referenciar o Brasil nomeando o município, as avenidas e ruas com nome 

que remetem diretamente a historia do país. O fundador apoia-se em dados históricos 

para transmitir a memória cultural e social e reforçar o sentimento de brasilidade aos 

colonizadores.  

A transmissão é tanto emissão quanto recepção. A eficácia dessa transmissão, 

quer dizer, reproduções de uma visão de mundo, com um princípio de ordem, de 

modos de inteligibilidade da vida social, supõe a existência de “produtores 

autorizados” da memória a transmitir: família, ancestrais, chefe, mestre, preceptor, 

clero etc. Na medida em que estes serão reconhecidos pelos “receptores” como os 

depositários da “verdade” e legítima memória, a transmissão social assegurará a 

reprodução de memórias fortes. Ao contrário, quando os guardiões e os lugares de 

memórias tornam-se numerosos, quando as mensagens transmitidas são inúmeras, o 

que é transmitido torna-se vago, pouco estruturante, e os “receptores” possuem uma 
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margem de manobra muito maior que lhes irá permitir lembrar ou esquecer à sua 

maneira. (CANDAU, 2011, pg.124).  

A transmissão da memória necessita de um agente autorizado onde os 

receptores conferem o direito a transmissão. E para que a transmissão seja eficaz, o 

receptor deve, ante de mais nada, ser um receptor legitimo. O Sr. Antônio Villas Boas, 

que de acordo com as definições, genuinamente brasileiro, no papel de fundador do 

município incumbiu-se da transmissão da memória cultural brasileira a um publico 

também genuinamente brasileiro. “O discurso supõe um emissor legítimo dirigindo-se 

a um destinatário legítimo, reconhecido e reconhecedor”. (BOURDIEU, 1977, pg. 6). 

Tanto emissor como receptor são legitimados pela procedência, que confere a eles a 

mesma brasilidade, aptos a transmitir e a receber a memória cultural brasileira. A 

reprodução da memória de um país em um município valorizando seus colonizadores e 

heróis, não contesta a memória cultural e social brasileira do migrante vera-cruzense. 

Reforça o sentimento de pertencer ao grupo social designado “brasileiros”, criando 

novos arranjos na identidade. 

“A relação entre memória e a identidade está, portanto, baseada no 

pertencimento do indivíduo a um grupo social”. (WEBER, 2010, p. 113) 

A memória pode ser enquadrada, manipulada, inventada, negociada e apagada, 

sofrendo constantemente influência do meio, estabelecendo novas relações, 

agregando novos valores e excluindo aqueles, dignos de esquecimento. O migrante de 

Vera Cruz do Oeste em contato com os novos grupos, pode claramente, negociar e até 

mesmo inventar uma memória, que seja mais bem aceita ou interpretada pelos 

outros. “O que a memória individual grava, realça, exclui, relembra, é evidentemente o 

resultado de um verdadeiro trabalho de organização” (POLLAK, 1992, p. 200-2012). 

No entanto para que a identidade exerça papel ativo, ela  deve estar presente 

no cotidiano, vivenciada em todas as extensões sociais e culturais,  estabelecendo 

relações intrinsicamente ligada a vida do indivíduo ou do grupo. “Vale dizer que 

memória e a identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos 

que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo” 

(POLLAK, 1992, p. 200-212).  
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De um lado não podemos aceitar a memória como a essência do indivíduo ou 

do grupo, de outro, a memória vivenciada no presente encontra-se 

incontestavelmente ligada à identidade. A não vivencia, confere a ela uma 

insignificância equivalente a uma memória vazia indigna de rememorar. “A atividade 

da memória que não se inscreve em um projeto do presente não tem carga identitária, 

e, com mais frequência, equivale a nada recordar”. (CANDAU, 2011, pg.149).  O 

migrante vera-cruzense, ao se locomover usando as ruas e avenidas da cidade, 

relaciona-se diariamente com a memória do Brasil. Onde a miscigenação e as 

diferenças, culturais e sociais, não segregam. Ao contrário, a miscigenação em Vera 

Cruz do Oeste, unifica. Reforçando o sentimento de pertencer ao grupo dos 

genuinamente brasileiros.  

 

A materialidade expressa nas avenidas e ruas de Vera Cruz do Oeste 

Os nomes serão apresentados por ordem alfabética, primeiramente as 

avenidas, posteriormente, as ruas. A contextualização histórica, juntamente com a 

historiografia da colonização, embasadas aos conceitos de memória e identidade, 

torna possível a compreensão da importância de cada nomeação á colonização do 

município. A historiografia das avenidas e ruas serão elaborada com base no Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Vera Cruz do Oeste (2013).  

Avenidas: 

a) Padre Anchieta: Chegou ao Brasil acompanhando a esquadra que trouxe o 

governador-geral Duarte da Costa, em 1553. Já no primeiro ano instalado 

nas novas terras, o devotado clérigo participou da fundação do primeiro 

colégio de São Paulo de Piratininga. 

b) Pedro Alvares Cabral: No comando da esquadra composta por 13 navios e 

mais de mil homens a caminho das índias, Cabral desviou-se do rumo e, na 

nova rota, avistou em 22 de abril de 1500, um monte posteriormente 

denominado de Monte Pascoal, situado no litoral sul da Bahia. 

Ruas: 

a) Afonso Pena: Formado em Direito, o mineiro Afonso Augusto Moreira Pena 

começou sua carreira política como deputado pelo Estado de Minas Gerais 
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em 1874. Posteriormente foi deputado federal, ministro, governador de 

Minas Gerais, vice-presidente de Rodrigues Alves, até que em 15 de 

novembro de 1906 foi elevado à presidência. 

b) Arnaldo Busato: Formado em medicina pela UFPR em 1957, foi Deputado 

Estadual e em 1970 foi eleito Deputado Federal. 

c) Campos Sales: Nasceu em Campinas, no dia 15 de fevereiro de 1841. 

Campos Sales se tornou bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo no 

ano de 1863, foi político e criador do PRP (Partido Republicano Paulista), 

marcando sua carreira com a presidência do estado de São Paulo, de 1896 a 

1897 e em seguida assumindo o posto de quarto presidente da República, 

do ano de 1898 até 1902. 

d) Dom Pedro II: O segundo imperador do Brasil nasceu no Palácio da Quinta 

da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1825, filho do 

casal de imperadores D. Pedro 1° e D. Maria Leopoldina. 

e) Duque de Caxias: Em 1823, com apenas 20 anos, participou da campanha 

pelo reconhecimento da independência na Bahia como tenente. Promovido 

a capitão, conduz a linha de frente brasileira na Guerra da Cisplatina. Atuou 

como comandante das Armas da Corte, reprime a Revolução Liberal de 

1842 em São Paulo e em Minas Gerais e dirige as tropas imperiais contra a 

Revolta dos Farrapos. Em 1851 exerce a Presidência da província gaúcha. 

Em 1866 chefia as forças brasileiras na Guerra do Paraguai e conquista 

Assunção em 1869. No mesmo ano recebe o título de Duque de Caxias.  

f) Frei Henrique de Coimbra: O frei que celebrou a primeira missa no Brasil, 

em 26 de Abril de 1500. Henrique de Coimbra foi confessor de D. João II e 

do Convento de Jesus de Setúbal. 

g) José Bonifácio:  foi, filósofo, advogado, professor, intelectual, cientista e 

político. Vice-presidente da Província de São Paulo e ministro do Império. 

h) Manoel Ribas: Nasceu em Ponta Grossa em 8 de março de 1873. Foi o 

governador que exerceu por mais tempo o poder no Estado do Paraná, por 

13 anos. Foi prefeito de Santa Maria, RS. 

i) Mem de Sá: Nasceu em Coimbra, Portugal, formado em direito, foi 

http://pt.wikipedia.org/wiki/UFPR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_Estadual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_Estadual
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desembargador, corregedor e nas horas vagas fazia versos. Em 1556, D. 

João III o nomeou governador geral do Brasil.  

j) Pero Vaz de Caminha: Autor da carta, que relata o descobrimento do Brasi, 

foi escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Nasceu em Porto, Portugal, no 

ano de 1450.  

k) Pio XII: Seu nome era Eugenio Pacelli. Antes de ser proclamado papa, 

participou como secretário de Estado da política de Pio XI, que realizou a 

assinatura de acordos com os estados alemães (Baviera, em 1924, e Prússia, 

em 1929), a Áustria (1933) e a Alemanha nazista (1933). 

l) Rui Barbosa: Bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em 

1870. No início da carreira, na Bahia, engajou-se numa campanha em 

defesa das eleições diretas e da abolição da escravatura. Ganhou projeção 

internacional durante a Conferência de Paz de Haia (1907), em que 

defendeu a teoria brasileira de igualdade entre as nações. 

m) Tiradentes: Nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, localizada entre a vila 

de São José, atualmente cidade de Tiradentes, e a cidade de São João del 

Rei em Minas Gerais. Foi o líder da Inconfidência Mineira, primeiro 

movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil. Além de militar no 

posto de Alferes, foi tropeiro, minerador, comerciante e se dedicou 

também às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão de dentista, o 

que lhe valeu o apelido de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier foi preso 

no Rio de Janeiro e condenado à morte por enforcamento no dia 21 de abril 

de 1792. Seu corpo foi esquartejado e exposto pelas ruas de Minas Gerais. 

O dia 21 de abril é feriado nacional. 

n) Washington Luis: Advogado, nasceu em Macaé estado do Rio de Janeiro, 

em 1869.Washington Luís Pereira de Sousa foi eleito, em março de 1926, 

presidente da República. 

 

Considerações finais 

A análise da memória social e cultural do município de Vera Cruz do Oeste foi 

possível mediante levantamento de dados históricos que retrataram desde a ocupação 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1689u46.jhtm
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do território a constituição da cidade onde foram claramente homenageadas 

personalidades importantes para a história do Brasil. Assim, contribuiu, para a 

identidade do cidadão vera-cruzense, em que a vivência da história brasileira 

encontra-se intrinsicamente relacionada ao cotidiano da população. Ao sair de sua 

casa o morador utiliza-se da Avenida Pedro Alvares Cabral para locomover-se pela 

cidade relacionando diariamente com a memória cultural brasileira, construindo por 

esta relação uma identidade local e ao mesmo tempo assegurando que a memória 

cultural e social brasileira seja transmitida para as gerações futuras.  

Observou-se que a colonização por paranaenses procedentes do nordeste do 

estado do Paraná e por brasileiros em sua maioria do estado de Minas Gerais estão 

diretamente relacionado às características geográficas do município, com relevo 

acidentado e terra-roxa possibilitou o cultivo do café que durante meados do século 

XX foi à cultura predominante do norte paranaense e do estado de Minas Gerais. 

Compreende-se que a denominação da cidade, avenidas e ruas relacionada à memória 

histórica e de acontecimentos e feitores com reconhecida notoriedade para o país, não 

poderia ser diferente quando observamos procedência de seus colonizadores. Todos 

esses fatores exercem claramente a manutenção da memória social e cultural e 

consequentemente produz uma identidade singular baseada na miscigenação e na 

constante troca simbólica estabelecida pelos indivíduos em seu território.    
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A MULHER E A RELAÇÃO CAMPO E CIDADE NA 
COMUNIDADE RIBEIRÃO NO MUNICIPIO DE CATALÃO 

(GO). 
Woman and the relation city and field in the Ribeirão community in the municipalitie of 

Catalão (GO) 
 

Gabriela Bernardes Silva225 
 

Eixo temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo 
A relação campo e cidade começam a surgir com o aparecimento das cidades. Sendo assim, o 
campo produz e abastece a cidade. A cidade é considerada um campo privilegiado de lutas de 
classe e movimentos sociais de toda espécie, que questionam a normatização da cidade e da 
vida urbana. A cidade aparece como materialidade, produto do processo de trabalho, de sua 
divisão técnica, mas também na divisão social. É materialização de relações da historia dos 
homens, normatizada por ideologias; é forma de pensar, sentir, consumir; é modo de vida, de 
uma vida contraditória. Já a ‘forma de vida campestre’ engloba as mais diversas práticas – de 
caçadores, pastores, fazendeiros e empresários agroindustriais –, e sua organização varia da 
tribo ao feudo, do camponês e pequeno arrendatário à comuna rural, dos latifúndios e 
plantation às grandes empresas agroindustriais capitalistas e fazendas estatais. Sendo assim, o 
objetivo desse artigo é verificar através da relação com o projeto de mestrado, as relações 
campo e cidade entre o município de Catalão e a Comunidade Ribeirão (GO), na perspectiva da 
mulher. A presença da mulher no meio rural tem um papel importante para a vida das famílias 
agricultoras, ele garante a sobrevivência e a reprodução da família e, contribui com a renda 
familiar. A realização da pesquisa envolveu revisão teórico-conceitual sobre cidade, campo, e 
as mulheres nas feiras camponesas. Foram consultadas algumas obras como: Carlos (1992 e 
2003), Dourado (2012), Guimarães (2010), Mesquita (2013), Tedesco (1999 e 2001) Williams 
(1989), e entre outros.  

Palavras-chave: Mulher; Comunidade Ribeirão; Catalão (GO). 
 
Abstract                  
The relationship field and city begin to emerge with the appearance of cities. Thus, the field 
produces and supplies the city. The city is considered a privileged field of class struggles and 
social movements of all kinds, who question the norms of the city and urban life. The city 
appears as materiality of the work process product, its technical division, but also in the social 
division. It materialization of men history of relations, normalized by ideologies; is thinking, 
feeling, consume; is way of life, a contradictory life. Already the 'form of country life' 
encompasses many different practices - hunters, herders, farmers and agribusiness 
entrepreneurs - and their organization varies from tribe to fief, peasant and small farmer to 
the rural commune of plantation estates and large companies agro-industrial capitalist and 
state farms. Thus, the aim was to verify through the relationship with the master's project, 
field relations between the municipality and city of Catalan and the Ribeirão Community (GO) 
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from the perspective of women. The presence of women in rural areas have an important role 
in the lives of farming families, it ensures family survival and reproduction, and contributes to 
the family income. The research involved theoretical and conceptual review of city, country, 
and women in rural fairs. Some works have been consulted as: Carlos (1992 and 2003), Gold 
(2012), Guimarães (2010), Mosque (2013), Tedesco (1999 and 2001) Williams (1989), and 
others. 

Key words:  Woman; Ribeirão Community; Catalão (GO). 
 

Introdução 

A relação campo-cidade parece ser um assunto novo na Geografia, porém, essa 

relação vem desde o surgimento da cidade, pois só é possível na medida em que o 

campo produz mais alimentos do que necessita e, graças às primeiras modificações no 

plantio e na criação, gera excedentes capazes de garantira subsistência na cidade. 

 As primeiras cidades eram geralmente pequenas (não chegando nem a 25 mil 

habitantes), porém sua importância não era dada por seu tamanho, mas sim pela 

maneira que se organizava socialmente. 

Segundo Carlos (2003) o processo histórico de formação das cidades inicia-se 

com o 4º período glaciário, onde pelo fato da modificação climática, o homem teve 

que buscar outras formas de alimentos além da caça. A partir do momento em que o 

homem torna-se sedentário passa a produzir alimentos na terra, ao se fixar na 

terra ocorrem os primeiros agrupamentos humanos e posterior surgimento das 

primeiras cidades (+-5000 a. C. na Ásia).  

Sendo assim, o objetivo desse artigo é verificar através da relação com o 

projeto de mestrado, as relações campo e cidade entre o município de Catalão e a 

Comunidade Ribeirão (GO), na perspectiva da mulher. É um projeto que está em 

andamento e ainda não possui resultados.      

 Catalão é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população segundo 

estimativas do IBGE 2013, é de 94.896 habitantes e seu PIB em 2008 é de mais de 

4,248 bilhões de reais colocados o município com a terceira a maior economia de 

Goiás. A comunidade Ribeirão está situada no município de Catalão, à 

aproximadamente 10 quilômetros da sede municipal. Com uma área de 

aproximadamente 7400ha.  
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A presença da mulher no meio rural tem um papel importante para a vida das 

famílias agricultoras, ele garante a sobrevivência e a reprodução da família e, contribui 

com a renda familiar. A realização da pesquisa envolveu revisão teórico-conceitual 

sobre cidade, campo, e as mulheres nas feiras camponesas. Foram consultadas 

algumas obras como: Carlos (1992 e 2003), Dourado (2012), Guimarães (2010), 

Mesquita (2013), Tedesco (1999 e 2001) Williams (1989), e entre outros. 

 

O campo e a cidade 

 Antes de discutirmos a relação que o campo existe com a cidade, é preciso 

tentar entender e construir os conceitos de campo e de cidade.  

Que palavras nós podemos associar quando falamos de cidade? Ruas, prédios, 

carros, congestionamento, multidão, gente. A cidade aparece aos nossos olhos, tudo 

que há movimento, tudo que há percepção, como concreto diretamente visível e 

percebido.  Para Carlos (1992) o ritmo não é dado pela natureza, estações do ano, 

nem pelo clima. A vida é normatizada pelo uso do relógio e as atividades na e da 

cidade se desenvolvem no período de 24 horas, independente do clima, das condições 

físicas ou mesmo biológicas. O tempo passa a mediar à vida das pessoas, do seu 

relacionamento com o outro, sendo assim uma relação coisificada, mediada pelo 

dinheiro e pela necessidade de ganha-lo.  

O ritmo da cidade, marca de tal modo à vida das pessoas que estas perdem a 

identificação com o lugar e com as outras pessoas. A duração e determinada por um 

tempo que tem a dimensão de produzir-se social e historicamente, diferente do tempo 

biológico que é determinado pela natureza.Na cidade, a separação homem-natureza, a 

atomização das relações e as desigualdades sociais se mostram de forma eloquente. 

Mas ao analisa-la, torna-se importante o resgaste das emoções e sentimentos. A 

cidade é um modo de viver, pensar, mas também sentir. O modo de vida urbano 

produz ideias, comportamentos, valores, conhecimentos, formas de lazer, e também 

uma cultura. Do mesmo modo que existem formas de entendimento da cidade, 

criação de imagens da cidade também existe formas de ruptura. Carlos (1992) salienta 

que a cidade: 



 

 
996 

É também um campo privilegiado de lutas de classe e movimentos 
sociais de toda espécie, que questionam a normatização da cidade e 
da vida urbana. A cidade aparece como materialidade, produto do 
processo de trabalho, de sua divisão técnica, mas também na divisão 
social. É materialização de relações da historia dos homens, 
normatizada por ideologias; é forma de pensar, sentir, consumir; é 
modo de vida, de uma vida contraditória (CARLOS, 1992, p. 26). 

 

Já ao analisarmos o conceito e as caracterizações do campo, podemos destacar 

que é uma região não urbanizada, destinada a atividades da agricultura e pecuária, 

extrativismo, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental. É no espaço rural 

onde se produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Muitas 

vezes as áreas rurais e urbanas não são facilmente identificáveis, em razão da grande 

integração que tem ocorrido entre elas. Entretanto algumas características 

sobressaem em cada paisagem. 

As práticas e formas de organização do campo e da cidade são diversas, 

contudo as representações que existem de campo e cidade não obedecem a essa 

diversidade e trazem características muito recorrentes. Williams (1989) salienta que: 

A ‘forma de vida campestre’ engloba as mais diversas práticas – de 
caçadores, pastores, fazendeiros e empresários agroindustriais –, e 
sua organização varia da tribo ao feudo, do camponês e pequeno 
arrendatário à comuna rural, dos latifúndios e plantation às grandes 
empresas agroindustriais capitalistas e fazendas estatais. Também a 
cidade aparece sob numerosas formas: capital do Estado, centro 
administrativo, centro religioso, centro comercial, porto e armazém, 
base militar, polo industrial. O que há em comum entre as cidades 
antigas e medievais e as metrópoles e conturbações modernas é o 
nome e, em parte, a função – mas não há em absoluto uma formação 
de identidade. Além disso em nosso próprio mundo, entre os 
tradicionais extremos de campo e cidade existe uma ampla gama de 
concentrações humanas: subúrbio, cidade-dormitório, favela, 
complexo industrial [...] Apesar de todas estas diferenças, persistem 
certas imagens e associações [...] (WILLIAMS, 1989, p.11-12). 

 

Podemos perceber que a definição de campo e de cidade já nos mostra várias 

características diferentes, portanto como pode haver uma relação entre as duas? A 

relação campo-cidade surge desde o surgimento da cidade, pois só é possível na 

medida em que o campo produz mais alimentos do que necessita e, graças às 

primeiras modificações no plantio e na criação, gera excedentes capazes de garantira 

subsistência na cidade.  
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Além disso, o campo pode ser caracterizado como um refúgio para quem quer 

viver ‘’tranquilo’’. Essa característica de que o campo é um lugar de tranquilidade é 

imposta pelos pequenos agricultores que vive e sobrevive no campo, e não aos 

grandes latifundiários, ou os proprietários de usinas e de resorts que tem o seu 

negócio no campo. 

 Na próxima seção veremos de que forma esses agricultores, ou seja, os 

agricultores familiares com o enfoque nas mulheres que vivem e sobrevivem com a 

comercialização de seus produtos na terra. Sendo assim, uma relação campo e cidade, 

o município de Catalão e a Comunidade Ribeirão (GO). 

 

A relação campo e cidade na Comunidade Ribeirão (GO) 

Esse artigo é um resultado de uma disciplina cursada no Mestrado em 

Geografia no ano de 2014 pela UFG – Regional Catalão (GO) chamado Relações campo 

e cidade, e será relacionado com o meu projeto de mestrado (em construção). Sendo 

assim, veremos então como é a relação entre a Comunidade Ribeirão e o município de 

Catalão (GO), na perspectiva da mulher dentro da família agricultora. Sendo assim 

faremos uma breve caracterização dos objetos de estudo, ou seja, município de 

Catalão (GO) e a Comunidade Ribeirão (GO). 

 Catalão é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população segundo 

estimativas do IBGE 2013, é de 94.896 habitantes e seu PIB em 2008 é de mais de 

4,248 bilhões de reais colocados o município com a terceira a maior economia de 

Goiás. Possui uma área aproximadamente de 3778km². A microrregião de Catalão é 

composta de onze municípios. Também dá o nome ao distrito sede do município (os 

outros dois são Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde) (IBGE – 2013).  O município 

de Catalão possui duas feições de relevo: os planaltos ondulados a oeste e uma área 

de chapada a nordeste. Sua vegetação quase que exclusivamente no complexo dos 

Cerrados: vegetação de Cerrado típico, campo Cerrado, Cerradão, Veredas. Sua 

economia baseia-se na Agropecuária como a soja, milho, trigo, arroz, feijão e 

mandioca.  

A comunidade Ribeirão está situada no município de Catalão, à 

aproximadamente 10 quilômetros da sede municipal (Figura 1). Com uma área de 
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aproximadamente 7400ha, faz divisa, ao sul, com a sede do município. Dá-se também 

acesso pela BR-050, situada ao sudeste da Comunidade e pela GO-330, sendo esta a 

rodovia estadual que liga o município a capital do estado, Goiânia. Limita-se ainda com 

as comunidades Coqueiros, Morro Agudo-Olaria, Tambiocó e as duas rodovias 

referidas acima. Há também a bacia do Ribeirão Samambaia que é principal manancial 

de abastecimento público do município de Catalão. 

Segundo Guimarães (2010), a produção agropecuária na Comunidade se baseia 

nas produções de hortaliças, grãos e animais, como bovinos, suínos e aves, tendo a 

atividade leiteira predominando nas propriedades pesquisadas. Como foi dito 

anteriormente, a proximidade à sede do município facilita a comercialização de 

hortaliças, animais e os produtos oriundos da produção caseira, como farinha, 

polvilho, queijos, doces e rapadura, os quais são vendidos no comércio local e também 

nas feiras livres e especialmente na feira organizada pelo Movimento Camponês 

Popular (MCP) no bairro Ipanema. (GUIMARÃES, p. 24, 2010).  
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Figura 1 – Localização da comunidade Ribeirão, no município de Catalão (GO) – 
2010. 

Fonte: Guimarães (2010). 
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As feiras livres são lugares onde os produtores familiares frequentam e as 

utilizam como espaço para a comercialização de seus produtos, nem sempre vendem 

exclusivamente aquilo que produzem em sua terra. Muitos deles, além de 

comercializarem os produtos do trabalho familiar acabam expandindo a variedade dos 

produtos que comercializam, havendo casos em que o produtor durante a semana 

trabalha na lavoura e cuida do gado e no dia de realização da feira monta uma barraca 

onde vende o que produziu com o trabalho familiar e também o que foi comprado de 

camponeses que não costumam usar as feiras livres para vender seus produtos 

(DOURADO, 2013, p.7). 

 Uma característica marcante das feiras livres e em especial a Feira Camponesa 

realizada no bairro Ipanema em Catalão (GO) é a presença da mulher, que assume 

papel de destaque, participação essa indicadora de mudanças no papel da mulher na 

divisão do trabalho na unidade camponesa. Trata-se de uma nova perspectiva para as 

mulheres que ficavam ocupadas e submetidas aos trabalhos “menos importantes” na 

unidade familiar para assumir destaque na busca pelo sustento da família (DOURADO, 

2013, p.7).  Sobre a participação feminina nas feiras livres, Guimarães e Mesquita 

(2009) destacam que: 

No campesinato as mulheres sempre desempenharam um papel 
fundamental, já que são parte da mão-de-obra familiar, cuidando, 
primeiramente, dos filhos, e da casa, juntando-se aos demais 
membros para o trabalho na produção agrícola, pecuária e artesanal 
apoiada pelas necessidades de autossuficiência/autoconsumo e, por 
outro lado, venda de seus excedentes para obter recursos 
necessários a compra de produtos e serviços que não produzem, isto 
é, relacionando se com o espaço público (GUIMARÃES; MESQUITA, 
2009, p. 2). 

 

O trabalho e a presença da mulher no meio rural têm um papel importante 

para a vida das famílias agricultoras, ele garante a sobrevivência e a reprodução da 

família e, contribui com a renda familiar. 

 Além das hortaliças produzidas na comunidade Ribeirão, o leite é um 

importante produto comercializado nas feiras e também vendido para a COACAL 

(Cooperativa Agropecuária de Catalão), sendo assim outra relação campo e cidade. Os 

homens ficam por conta de tirar o leite, e a mulher produz o queijo ‘’mineiro’’ e o 
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requeijão. Cujos produtos, são vendidos na feira no município de Catalão (GO), no 

bairro Ipanema, nas quartas-feiras.  

 Podemos perceber que o trabalho feminino é visto além de sua contribuição 

para o bem-estar da família, pois é expressivo o esforço que fazem para encontrar 

formas de gerar rendas adicionais para o núcleo familiar, aumentando, assim, sua 

carga de trabalho.  

 

Conclusões 

As feiras livres são espaços produzidos pelos agricultores, e a mulher assume 

um papel importante na mesma. Os agricultores produzem seus produtos no campo e 

trazem para a cidade para serem comercializados, trazendo garantia de sobrevivência 

no campo. Como vimos a cidade é abastecida pelo campo. O município de Catalão 

além dos pequenos agricultores, os grandes agricultores exportam alimentos para 

outros estados, sendo o milho e a soja. Alimentos esses que abastecem o mercado 

externo, sendo uma relação campo e cidade.  

A relação campo e cidade na comunidade Ribeirão no município de Catalão 

(GO) têm como uma grande participação o trabalho da mulher. Pois se antes a mulher 

agricultura cuidava somente da casa e dos filhos (trabalho doméstico), com o passar 

dos anos essa realidade foi mudando. O movimento camponês popular chega à 

comunidade para trazer estratégias para viver e sobreviver no campo e com isso a 

participação feminina no campo tem crescido consideravelmente para contribuir na 

renda da família agricultora. 

Podemos destacar então que a participação feminina no campo trouxeram 

mudanças para a realidade da família agricultora. E que a relação campo e cidade 

garantem a sobrevivência da família no campo, exemplo disso, são as feiras como um 

papel importante. 
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UMA ANÁLISE DA DINÂMICA TERRITORIAL E 
IDENTITÁRIA DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE 

QUILOMBOS DE ÁGUA MORNA DE CURIÚVA-PR 
An analises of the territorial and identitary dinamic of the remaining community of 

quilombos of Água Morna from Curiúvia-PR 
 

Andressa Rodrigues Sensato Oliveira 226 
Carla Holanda da Silva 227 

 

Eixo Temático: Multiterritorialidade, Identidade e Cultura 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo central revelar a dinâmica territorial e identitária 
vivenciada pela comunidade de Remanescentes de Quilombos de Água Morna do município de 
Curíuva– PR, a partir da sua certificação pela Fundação Cultural Palmares no ano de 2006. Para 
tanto, está sendo utilizado arcabouço teórico que discute a questão quilombola, identidade e 
territorialidade. Além de análise da legislação brasileira e trabalho de campo realizado na 
comunidade. Ao longo do trabalho percebe-se que, embora a presente pesquisa ainda esteja 
em andamento , é possível verificar aspectos positivos com relação à certificação da 
comunidade como quilombola, como a garantia do seu direito ao seu território e reforço de 
sua identidade perante a sociedade e poder público.  
Palavras-chave: Comunidade remanescente de quilombolas; território; identidade territorial. 
  

Abstract 
This work is mainly aimed to reveal the territorial dynamics experienced by the community of 
Remnants of Warm Water Quilombos from the city of Curiuva - PR, from its certification by the 
Palmares Cultural Foundation in 2006. Therefore, it is being used theoretical framework to 
discuss the issue quilombola, identity and territoriality. In addition to analysis of the brazilian 
legislation and field work at the community. Throughout the work comes to know that 
although this research is not yet complete, it’s possible to see positive aspects regarding the 
certification of the community as quilombo, as the guarantee of their right to their territory 
and strengthen their identity before the society and State 
Key words: Remaining community of quilombolas; territory; territorial identity 
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Introdução 

O presente artigo é fruto das pesquisas para realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso em Geografia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - 

Campus Cornélio Procópio e também de pesquisa de iniciação cientifica com 

financiamento da Fundação Araucária. 

O mesmo tem  como objetivo revelar a dinâmica territorial e identitária 

vivenciada pela Comunidade Remanescente de Quilombola - CRQ Água Morna - 

localizada no município de Curiúva-PR, a partir da sua certificação em 2006 e, de sua 

relação com vários agentes. Dentre eles a comunidade, poder público, fazendeiros, 

dentre outros a fim de realizar a (re)construção da identidade territorial dos grupos 

estudados e também analisar o surgimento desse novo sujeito político e cultural, o 

quilombola. 

Para realização desta pesquisa foram utilizados referenciais teóricos que 

discutem entre outros temas etnia, etnicidades, fronteiras entre grupos, identidade 

cultural e territorial, processos territoriais. Também leituras de documentos oficiais, 

como as legislações nacionais que tratam do tema quilombola. 

Foi utilizado ainda de trabalho de campo na Comunidade, para observação 

direta do cotidiano e vivência da mesma. No qual buscou-se,  compreender de que 

modo se forja e se apresenta no dia-a-dia da Comunidade, sua identidade quilombola 

e as relações que estabelecem com o território. E, ainda observar quais agentes- 

vizinhos, religião, escola, poder público, entre outros -  interferem na delineação 

desses aspectos. 

Assim, a presente reflexão apresenta em um primeiro momento a 

caracterização da comunidade de Água Morna. Na sequencia um breve histórico da 

legislação brasileira no que se refere à certificação das comunidades como 

remanescentes de quilombos. Em seguida uma breve discussão a respeito de 

identidade e território e identidade territorial. Posteriormente, uma reflexão acerca 

dos impactos deste processo na dinâmica territorial da comunidade, sobretudo com 

relação a sua identidade territorial, por fim as considerações finais.  
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Caracterização da CRQ Água Morna 

A CRQ de Água Morna localiza-se no Município de Curiúva, no estado do 

Paraná, como é possível visualizar na sequência. 

 

Figura 1 - Comunidades quilombolas em Curiúva. 

 
Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geociências, 2006.  

 

A Comunidade localiza-se a 12 km da sede do município de Curiúva e conta 

com 19 famílias, com um total de 61 habitantes. (GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS 

MOURA, 2008).  

Para sobrevivência, os habitantes de Água Morna plantam roças comunitárias 

de feijão, milho, arroz, como outras comunidades quilombolas e pescam, segundo 

relatório publicado pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura (2008). Grupo este criado no 

Paraná, para identificar comunidades em função das políticas públicas nacionais. 

Os habitantes da CRQ Água Morna descendem dos escravos que viviam na 

antiga fazenda existente no local e, também de afrodescendentes que se juntaram aos 

que já viviam ali, interessados em plantar na terra herdada pelos grupos de origem 

(GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA, 2008). 



 

 
1006 

Segundo Porto, Kaiss e Cofré (2008) os moradores do bairro Água Morna, 

apontam que a origem da comunidade esta ligada ao casal Benedita de Jesus e 

Maurício, a mãe Chica de Benedita e sua sogra Romana.  

 Os moradores locais relatam o fato de estes primeiros casais terem vindo de 

terras distantes com o objetivo de conseguir uma melhor condição de vida, pois a 

situação do ex-escravo, mesmo após a abolição, era muito degradante, restando 

poucas opções para trabalharem, por isso a busca por terras e a localização  em que 

atualmente encontra-se a comunidade (PORTO, KAISS, COFRÉ, 2008). 

A comunidade por conta dessa origem teve seu reconhecimento no ano de 

2006, fruto dos estudos realizados na comunidade pela Fundação Cultural 

Palmares(PORTO, KAISS, COFRÉ, 2008).Esta possibilidade de  certificar uma 

comunidade como remanescentes de quilombolas, só foi possível devido a todo um 

histórico de lutas e da própria legislação brasileira que passou por mudanças ao longo 

do tempo e, passou a amparar legalmente esses grupos, como será discutido a seguir. 

 

Breve histórico da legislação quilombola 

Em função de diversos estereótipos criados pela sociedade escravista, as 

comunidades quilombolas estiveram por muito tempo atreladas a uma visão histórica 

de quilombo que, destacava-os como rebeldes, violentos, transgressores e inferiores 

(SILVA, 2013). Logo, tratavam-se de grupos marginalizados e esquecidos pela 

sociedade brasileira.  

Todavia, a partir de movimentações que iniciam-se na década de 1970, com as 

lutas dos movimentos negros, que se materializam em  1988 com a Constituição 

Federal, volta-se o olhar para esses sujeitos, lhes fornecendo uma identidade, 

preocupando-se também com a questão da regularização fundiária das terras por eles 

ocupadas (SILVA, 2013). 

A partir do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT)  da Constituição Federal de 1988, iniciou-se no sentido legal o processo de 

regularização fundiária das terras quilombolas, estabelecendo ao Estado o papel de 

emitir os títulos para comprovação da posse das terras por eles (BRASIL, 1988).  
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Porém, embora tenha sua importância, o ADCT 68 apresentava-se muito 

superficial e, não explicava o processo em sua totalidade. Isto é, não designava os 

critérios para os grupos serem considerados como remanescentes de quilombolas, 

qual órgão seria responsável pela regularização, entre outros aspectos. 

Assim, em função desta realidade confusa que na legislação brasileira 

apresenta para com estas comunidades, inúmeras leis, portarias e decretos foram 

sendo criados, entre 1988 e 2008, com o objetivo, de regulamentar a situação das 

terras, mas também estabelecer quem eram esses sujeitos quilombolas (SILVA, 2013). 

Esse processo culminou na Instrução normativa n.º 49, de 29 de setembro de 2008, 

que considera como remanescentes das comunidades quilombolas os grupos étnicos 

com trajetória histórica, que possuem relações territoriais próprias, de ancestralidade 

afro, relacionados ao processo de resistência e opressão sofrida historicamente, as 

terras ocupadas por remanescentes de quilombos aquelas que são utilizadas a fim de 

reprodução (INCRA, 2008).  

A fim de complementar a presente instrução em 2009 foi criada a Instrução 

Normativa INCRA nº 57, de 20 de Outubro de 2009, que institui a necessidade de 

estudos técnicos e relatórios antropológicos como base para caracterização como 

remanescentes de quilombos e, a partir desses estudos realizara delimitação da terra 

(INCRA, 2009) 

Essas duas instruções normativas do INCRA foram relevantes, pois definirem 

quem seriam esses sujeitos quilombolas e quais as terras consideradas como 

remanescentes de quilombos, pois desde o ADCT nº 68 o termo e a questão da terra 

passava por vários impasses e confusões, estabelecendo a necessidade de estudos 

sérios e embasados cientificamente para a delimitação das terras, fator que favorece 

uma maior dificuldade para contestações por parte de outros interessados nos 

territórios quilombolas. 

Neste sentido, tais leis trouxeram a tona um embate até então esquecido e 

mesmo desconhecido por muitos, uma vez que “refletem uma intensa discussão 

política entre alguns sujeitos, como poder público, comunidades quilombolas, 

Movimento Negro e demais interessados direta ou indiretamente na questão, como os 

fazendeiros” (SILVA, 2013, p. 60). 
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Assim cria-se um novo sujeito, o sujeito quilombola, posto a margem da 

sociedade desde o fim da escravidão em 1888, dando sentido a uma luta própria que é 

o direito a terra que historicamente a eles pertenciam, ao seu território. Mas, que 

devido ao histórico de negação da sociedade brasileira, estavam encontrando 

dificuldades e acabavam perdendo facilmente suas terras para agentes mais 

poderosos, como os grandes latifundiários, pois não tinham, anteriormente, nenhum 

amparo legal que os auxiliassem nessa luta. 

Em suma, embora anteriormente a Constituição Federal de 1988, o território 

para os quilombolas já estivessem delineados, pois o seu apego a terra é muito forte, 

conforme Sahr e Alves (2011) as comunidades remanescentes de quilombos, eram 

consideradas parte do passado escravocrata do Brasil e, a imagem que se tinha é que 

sua presença havia sumido junto ao fim do próprio sistema. Desse modo, as lutas do 

movimento negro e as legislações para identificação, reconhecimento e titulação de 

territórios historicamente ocupados por eles foram de suma importância neste 

processo de visibilidade (SAHR; ALVES, 2011).  

Com esse novo panorama, conforme o Grupo de Trabalho Clóvis Moura (2008), 

os grupos remanescentes de quilombolas, a exemplo da comunidade de Água Morna, 

iniciaram um processo de resgate e de manutenção da memória coletiva, 

consequentemente de sua identidade territorial, como forma entre outros objetivos, 

de assegurar a permanência do grupo no território em que vivia e assim ser 

reconhecidos e amparados legalmente pela legislação.  Visto que, o território e a 

identidade quilombola nele forjada, é um instrumento importante de luta e de 

garantia dos direitos enquanto quilombola, conforme analisado a seguir. 

 

Identidade e território: categorias para análise dinâmica territorial 
quilombola de Água morna 

A concepção sobre o conceito de território vai além do seu papel importante na 

ciência geográfica, apresentando-se muito complexa e com inúmeros entendimentos, 

de acordo com a ciência ou vertente geográfica, no qual esta sendo analisado.  
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Deste modo, conforme Haesbaert (2004), embora o território seja um conceito 

central para as análises geográficas, por referir-se as espacialidades humanas, este é 

também analisado e compreendido nas demais ciências, e das mais diversas formas.  

Por exemplo, na ciência política é visto a partir das relações de poder, ligadas 

na maior parte das vezes ao Estado. Na Economia, como uma fonte de recursos. Na 

antropologia destaca-se sua dimensão simbólica, no estudo, sobretudo, das 

sociedades tradicionais. Na sociologia o seu papel de interventor nas relações sociais. E 

na psicologia o seu caráter subjetivo e pessoal, em uma escala individual, refletindo na 

identidade do sujeito (HAESBAERT, 2004). 

Esta multiplicidade de noções é também uma realidade presente na Geografia, 

onde variados autores, apresentam concepções diferenciadas ou semelhantes sobre 

essa categoria espacial, como salienta Haesbaert (2004, p.39), “mas não pensamos que 

essa polissemia acaba quando adentramos a seara da Geografia”. 

De acordo com Souza (2013, p.78), “o território geralmente é percebido, 

mesmo no âmbito do senso comum, como um espaço político (...)”. Nessa perspectiva 

Souza (2013) afirma que, o território é um espaço definido e delimitado pelas relações 

de poder, que não implica apenas no poder exercido pelo uso de repressão e coerção 

violenta, mas também do entendimento mútuo e legitimidade por parte de quem o 

exerce e sobre o qual é exercido.  

E, ainda salienta que, este poder não necessariamente precisa ser exercido pelo 

Estado, mas por qualquer grupo que tenha condições efetivas para isso (SOUZA, 

2013).Tome-se assim o exemplo das comunidades quilombolas como Água Morna, que 

embora não sejam uma instituição do Estado, possuem no território quilombola sua 

referência e, a partir de sua apropriação manifestam suas relações de poder, cultural, 

social, etc,. 

Porém, Souza (2013) salienta que a concepção política de território, deve ser 

apenas uma aproximação primeira com o conceito, que embora necessária, é 

insuficiente.  Nas palavras do autor (SOUZA, 2013, p.78), “tomá-la como se fosse, a um 

só tempo, o início e o fim da tarefa de conceituação, significa substituir o esforço de 

reflexão conceitual pela memorização de uma definição preparatória”.  
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Nesse sentido, para Souza (2013) na delineação do território não somente a 

dimensão política é um elo importante, como também outras facetas, como a cultura, 

a economia, que implicam diretamente ou indiretamente sobre o mesmo, conforme o 

autor:  

Mais uma vez: o que “define” o território é, em primeiríssimo lugar, o 
poder. Ou, em outras palavras, o que determina o “perfil” do 
conceito é a dimensão política das relações sociais (...). Isso não quer 
dizer, de jeito nenhum, que a cultura (o simbolismo, as teias de 
significados, as identidades...) ou a economia (o trabalho, os 
processos de produção e circulação de bens) não sejam relevantes 
(...) (SOUZA, 2013, p.88). 

 

Em uma síntese apresentada por Haesbaert (2004), existem três diferentes 

leituras sobre território na Geografia. Entre elas encontra-se a leitura política de 

território, que refere-se à relação espaço-poder e que é uma das concepções mais 

aceitas na ciência geográfica, poder esse não necessariamente necessita ser exercido 

pelo Estado. A cultural ou simbólica-cultural, na qual o território é visto como produto 

da apropriação simbólica, que um determinado grupo faz de um espaço. E ainda a 

leitura econômica do território, em que o território é entendido como um recurso 

econômico. 

Na visão de Haesbaert (2006) de maneira geral o território é um espaço 

apropriado pelo homem, em um jogo complexo de relações de poder entre diferentes 

grupos que ora o dominam, ora perdem esse domínio frente a outros grupos mais 

fortes ou melhores articulados, conforme apresentado a seguir: 

O território é um produto de uma relação desigual de forças, 
envolvendo o domínio ou controle político-econômico do espaço e 
sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente 
reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados 
(HAESBAERT, 2006, p. 121). 

 

Desta maneira, para Haesbaert (2006), a articulação do território a um 

determinado domínio, implica compreende-lo como um espaço de apropriação não 

apenas físico, mas também relacionado à formação de fortes laços identitários pelos 

grupos. Isto é, a visão de território do autor de modo geral baseia-se além do papel 

das forças políticas, na dimensão cultural e simbólica desse espaço.  
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Essa apropriação do território pelos grupos pode resultar em conflitos, 

segregações, desigualdades sociais ou ainda uma troca enriquecedora, por conta do 

fortalecimento das identidades forjadas a partir do território (HAESBAERT, 2006), 

realidade essa muito observada nas comunidades quilombolas. Nas quais,  o fato da 

legislação lhes garantir o direito a terra e também sua demarcação, também 

potencializa a ocorrência de conflitos pela posse dessas terras principalmente com os 

grupos vizinhos, que também possuem interesse sobre as mesmas. 

Em suma, na atualidade pode-se dizer que o território está relacionado a 

diferentes esferas de poder, seja política, econômica, cultural ou até mesmo em uma 

junção de todas essas esferas, indo aquém da base concreta do território e de seus 

limites físicos.  

Este panorama vincula-se também a realidade quilombola de Água Morna, 

onde além dos limites físicos do espaço concreto vivenciado e das situações de poder, 

o território torna-se um espaço de manifestação de cultura pela comunidade, por 

meio dos ritos, festas e o modo de vida próprio das comunidades quilombolas.  

Assim, de modo geral as comunidades quilombolas e, em específico a CRQ 

Água Morna, em sua maioria, possuem identidades próprias e as manifestam de 

acordo com suas especificidades, necessidades e interesses relacionados ao contexto 

vivido. Utilizando-se para isso dos espaços de referência em que vivencia, espaços 

esses que muitas vezes chegam a ser visto como sagrados, devido a seu grau de 

importância para esses grupos, acabando por fortalecer essa identidade coletiva, que é 

acima de tudo territorial (HAESBAERT, 2006).  

Enfim, pode se dizer que todas essas esferas que tem sua base no território 

acabam por emergir, se fortalecer ou mesmo se enfraquecer, junto com os grupos que 

detém o poder e as condições para isso ou não. Deste modo, a identidade, o 

pertencimento a um determinado grupo baseando-se no território, tem um papel 

importante nessa relação. 

A concepção sobre o termo identidade, assim como a noção de território, 

possui inúmeras significações, de acordo com a ciência que a analisa, sobretudo por 

parte da Antropologia, Sociologia, Psicologia, que são as principais ciências que a 

estuda, como também a Geografia. 
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As discussões a respeito do conceito de identidade vêm sendo realizadas desde 

o final do século XVIII, e nos últimos dois séculos alavancou-se ainda mais, 

principalmente nas Ciências Sociais, em razão das mudanças que vem ocorrendo 

(ANDRÉ, 1999). Nas quais, vários grupos sociais, como as mulheres, negros, índios, 

homossexuais, dentre outros, passaram a reivindicar uma visibilidade maior na 

sociedade e, consequentemente uma revisão na literatura sobre a temática (ANDRÉ, 

1999). 

Para a maioria dos teóricos, o termo identidade abarca duas dimensões: o 

pessoal, a construção biopsicológica do individuo, visão esta mais restrita ao âmbito da 

Psicologia; e  o coletivo/social, relacionada à identidade social, destacando-se os 

aspectos sócio-culturais, contidos na noção de grupo social (ANDRÉ, 1999). 

Em síntese, segundo Patrício (2009), na psicologia o termo refere-se de forma 

genérica a identidade que o sujeito tem de si.  Na sociologia, a apreensão que o grupo 

tem formada sobre si, isto é apreensão do seu “eu” social (PATRICIO, 2009). E, na 

antropologia esta ligada principalmente a noção de cultura, onde se entende que 

existem diversas identidades culturais, distintas entre si, que coabitam o mesmo 

espaço (PATRICIO, 2009). 

Esse processo de construção de identidade realizada no âmbito individual e 

coletivo refere-se ao fato que o individuo vai se desenvolvendo como um ser único, 

com suas especificidades, ao longo de sua trajetória de vida particular (ANDRÉ, 1999). 

E, que como ser social, o mesmo transita por diferentes contextos e grupos, seja na 

escola, na família, no trabalho, possibilitando a troca de experiências com esses 

grupos, e a partir deles se identificando ou não com os mesmos (ANDRÉ, 1999). Logo, 

desenvolvendo quando há essa identificação sentimento de pertencimento (ANDRÉ, 

1999). 

Na ciência geográfica o termo identidade é compreendido, como sendo de 

caráter individual ou coletivo, indo além da associação as características como sexo e 

origem étnica, mas dizendo respeito também ao espaço cultural e geográfico (FONT, 

RUFÍ, 2006). 

Nota-se assim a relevância do outro na construção da identidade, pois a partir 

do momento que o sujeito esta inserido em determinado grupo e cultura, socializando 
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com seus pares, ele vivencia diferentes trocas, tanto de cunho emocional quanto 

intelectual, motor, etc, e isso acaba por moldá-lo enquanto ser social e, 

consequentemente, seu processo identitário (ANDRÉ, 2008). Visto que é a partir dessa 

interação que os sujeitos são identificados e reconhecidos na sociedade (ANDRÉ, 

2008). 

Deste modo, todo grupo necessita de uma base material ou simbólica, que é o 

território para nele forjar e manter sua identidade, conforme se verá a seguir: 

Todo grupo se define essencialmente pelas ligações que estabelece 
no tempo, tecendo seus laços de identidade na história e no espaço, 
apropriando-se de um território (simbólico e/ concreto), onde se 
distribuem os marcos que orientam suas práticas sociais 
(HAESBAERT, 2006, p.93).  
 

É importante salientar que, a identidade de um grupo ou individuo é bastante 

mutável, pois está em constante processo de construção e reconstrução, variando de 

acordo as circunstâncias momentâneas, como se pode observar adiante: 

Assim, a identidade – inclusive das minorias – não deve ser concebida 
hoje como algo monolítico, mas como um fenômeno múltiplo, 
heterogêneo, multifacetado – e até certo ponto imprevisível – que 
problematiza e recompõe tradições. A identidade é algo que, em 
grande parte, constrói-se conforme (FONT; RUFÍ, 2006, p. 39) 

 

Por conta dessa multiplicidade e variações na escala espaço-tempo, as 

identidades são suscetíveis a tensões e contradições, dentro do próprio grupo ou 

individual, relacionado a dois elementos que definem a identidade, isto é, a cultura e a 

concepção de espaço (FONT, RUFÍ, 2006).  

Deste modo, se formam ou se forjam diversas identidades, de cunho local, 

regional, nacionais, fortalecidas pelos territórios de origem e simbólicos HAESBAERT 

(2006). 

Segundo Haesbaert (1999) as identidades a partir do momento que são 

forjadas tendo como base o território, tanto concreto, quanto simbólico, deverão ser 

compreendidas como “Identidades Territoriais”. 

Verifica-se então que a partir do momento que determinado grupo social a 

exemplo dos quilombolas, utilizam-se do substrato material ou imaterial, permeado 

por relações diversas, principalmente de poder, compreendido como o território. E,  
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este acaba por delinear sua cultura e vivência cotidiana, sua identidade torna-se de 

caráter territorial. Posto que,  conforme Medeiros (2009, p.217) vai afirmar “o 

território é um espaço de identidade ou pode se dizer que é um espaço de 

identificação.”.  

Desta maneira, de acordo com Haesbaert (1999) no mundo atual onde há 

uma crise de valores, a questão da identidade volta à tona novamente, isso se dá por 

um processo de resistência a homogeneização da cultura e exclusão das minorias, 

provocado pelo capitalismo e pelo processo de globalização.  

Fala-se até mesmo segundo o autor, de uma destruição das identidades 

culturais em virtude da destruição dos “territórios” geográficos, sociológicos e afetivo, 

pela globalização (HAESBAERT, 2006). 

Outra questão pertinente quando se discute a identidade, de acordo com 

Haesbaert (1999) são os chamados processos de desterritorialização. Para variados 

autores, a sociedade atual encontra-se por conta da fluidez das relações, desapegadas 

de sua base concreta do território. 

Porém, mesmo nesses casos nos quais  a dimensão simbólica se sobrepõe ao 

concreto do território, os grupos sociais podem ainda forjar uma identidade territorial 

(HAESBAERT, 1999). 

Segundo Haesbaert (1999) toda identidade territorial, é uma identidade 

social, definida fundamentalmente sobre o território. Isto é,  o território é parte 

imprescindível dos processos de identificação social. Porém, nem toda identidade 

social, tem como referencial o território, portanto, nem toda identidade social é 

territorial. 

Uma das características principais da identidade territorial, é que recorre à 

dimensão histórica, do imaginário das pessoas, que tem como referência o território 

(HAESBAERT, 1999). 

Deste modo, verifica-se que as memórias coletivas e o imaginário popular do 

grupo tem um apego muito forte ao vivido no território, visto que a memória também 

é um elo, importante na definição do sentimento de pertencimento a um determinado 

grupo e na sua definição de identidade, conforme apresentado a seguir: 

Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte 
do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na 
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medida em que ela é também um fator extremamente importante do 
sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 
grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 2004). 

 

Nesse sentido, a memória dos grupos como os quilombolas, que se relaciona as 

experiência vividas no território como se percebe tem papel importante. Visto que o 

território é para os grupos sociais como no caso dos quilombolas, um espaço de 

afirmação identitária e de poder(MEDEIROS, 2009).. Isto é, a partir do sentimento de 

pertencimento a determinado território, eles se auto-identificam e defendem seus 

interesses (MEDEIROS, 2009). 

Porém, conforme Haesbaert (1999), nos templos de globalização as identidades 

territoriais em geral acabaram por sofrer transformações, podendo atualmente 

apresentar-se como “identidades de resistência”, diluir-se em razão das “identidades 

globais”, ou tornar-se identidades pluriculturais, uma fusão do global/universal e 

local/particular. 

Nessa perspectiva no caso das comunidades quilombola como Água Morna, 

verifica-se que as mesmas continuam como no passado, possuindo profundo apego ao 

território, procura assim manter acesa sua memória, sentindo a necessidade de 

conservá-la, utilizando para isso de muitos artifícios culturais como os relatos orais, 

mitos, tradições, danças (GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA, 2008). Esse processo 

pode ser compreendido conforme já apontado como “identidades de resistência”, isto 

é, um reforço de antigas memórias da coletividade (HAESBAERT, 1999). 

Enfim, o território é além de ser uma amostra de poder, devido a apropriação 

dos territórios por determinados grupos, compõe-se ainda o “ser” dos grupos sociais 

(HAESBAERT, 1999). Essa realidade da identidade territorial, que tem como referencial 

central o território e sua importância para a maior parte dos grupos sociais, é muito 

pertinente aos grupos quilombolas, como já levantado.  

 

Resultados e Discussão 

A partir do trabalho de campo e das leituras dos teóricos que discutem a 

questão quilombola verificou-se que o impacto do reconhecimento da comunidade 

como quilombola pela FCP em 2006 foi positivo, permitindo um maior conhecimento 
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de sua identidade e de reconhecimento da mesma perante a sociedade, além da 

manutenção das suas terras garantidas pela lei, por meio da regularização fundiária.  

Deste modo, observa-se que por meio das leis federais, principalmente a que se 

refere a certificação das comunidades como quilombolas, como é o caso de Água 

Morna, reafirmou-se tanto o pertencimento da comunidade ao território que se 

materializa nas suas terras e cultura cotidiana, lhes dando o direito de usufruir das 

mesmas. Como também, por meio do território, reforça-se sua identidade como 

remanescentes de quilombos. Uma  vez que, uma das fases da regularização fundiária 

é a identificação e reconhecimento das comunidades. 

Como consequência, o embasamento legal lhes da uma “cara”, tornando os 

sujeitos quilombolas, da qual eles, então, se utilizam para lutar por seus direitos. Logo, 

reforçam sua identidade, e, passam a resgatar práticas tradicionais do seu passado, 

enfatizando todo um modo de vida que os caracterizam como quilombola perante a 

legislação. A fim de, obter os benefícios os quais teêm direitos como remanescentes 

de quilombolas. 

Em suma, a partir da Certificação da comunidade em 2006, foi possível além da 

caracterização da população de Água Morna como quilombola perante a sociedade e o 

Estado, criando uma identidade para eles, ainda o reforço de sua territorialidade por 

meio da legislação.  

 

Considerações Finais 

Embora a presente pesquisa  encontre-se em andamento, portanto não 

apresenta ainda resultados concretos, pode-se observar que o fato da CRQ Água 

Morna, ter sido considerada como remanescente de quilombos perante a legislação, 

em geral foi importante e teve impacto positivo. 

Estes impactos referem-se tanto no sentido deles reforçarem sua identidade 

enquanto quilombola, como também na garantia de posse de suas terras. 

 Porém, não se podem desprezar algumas dificuldades e conflitos que 

enfrentam, em partes pelo fato de ainda terem pouco acesso aos benefícios do 

governo garantidos aos quilombolas e, pelo fato de ser um cenário relativamente novo 

na legislação brasileira e na própria sociedade. 



 

 
1017 

 

Referências 

ANDRÉ, M C.O ser negro: a construção de subjetividades em afro-brasileiros. Brasília: 
LGE Editora, 2008.  

BRASIL. Constituição (1988). Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 
nº 68 da Constituição Federal de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#adct>Acesso em 
13 jun. 2014 

INCRA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. Instrução Normativa nº 49, de 29 de setembro de 2008. 
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 
20 de novembro de 2003. Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid
=297&Itemid=136&limitstart=7>. Acesso em 05 de abr. de 2015. 

______.Ministério do Desenvolvimento Agrário. Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária. Instrução Normativa INCRA n° 57, de 20 de outubro de 2009 
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 
20 de novembro de 2003. Disponível em. 
<http://www.incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-internos/instrucoes/file/243-
instrucao-normativa-n-57-20102009.>Acesso em 10 de abr. 2015. 

FONT, J. N; RUFÍ, J. V. Geopolítica, identidade, globalização. São Paulo: Annablume, 
2006. 

GRUPO DE TRABALHO CLÓVIS MOURA. Relatório do Grupo de Trabalho Clóvis Moura: 
2005-2008.Curitiba: GTCM, 2010. 

HAESBAERT, R. Identidades Territoriais. In: ROSENDAHL, Z; CORRÊA, R. L. (Org´s) 
Manifestações da Cultura no Espaço. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1999, p. 169-190.  

______. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
Multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 

______. Território, Poesia e Identidade. In:______. Territórios alternativos. São Paulo: 
Contexto, 2009.p. 143-158. 



 

 
1018 

MEDEIROS, R. M. V. Território, espaço de identidade.In: SAQUET, M. A; SPOSITO, E. S. 
Territórios e Territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009. 

PATRÍCIO, M. F. 2009. A identidade nacional num mundo intercultural.In: LAGES, M. F; 
MATOS, A. T. (Org.). Portugal Percursos de Interculturalidade: desafios à identidade. 
Lisboa, 2008. p. 423-464.Disponível em: 
http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Col_Percursos_Intercultura/4_PI_Cap9.pdf. Acesso 
em 09 fev. 2015. 

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol.5, n.10, 1992. p.200-2012. 

PORTO, L; KAISS, C; COFRÉ, I. Relatório Antropológico Comunidade Quilombola de 
Água Morna – Curiúva/PR. Documento resultante do Convênio entre UFPR/INCRA 
com base no projeto Direito à Terra e Comunidades Quilombolas no Paraná: 
elaboração de estudos históricos e antropológicos. Curitiba. Relatório técnico, 2008. 

SAHR, C. L. L; ALVES, T. T. A despedida do adobe e sapê: passos e descompassos na 
política educacional. In: Fraga, N. C (Org.). Territórios e fronteiras: (Re) arranjos e 
perspectivas, Florianópolis: Insular, 2011. p. 383-398. 

SILVA, C. H. Quilombolas paranaenses contemporâneos: uma identidade territorial 
agenciada? uma análise a partir do exemplo de adrianópolis no vale do ribeira 
paranaense. Tese (Doutorado em Geografia) - Programa pós-Graduação de Geografia, 
Setor ciências da Terra.Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013. 

SOUZA, M. L. Território e (des) territorialização. In: ______. Os conceitos 
fundamentais da pesquisa sócio espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. P. 77-
110. 



 

 

Este GT objetiva investiar as relações entre Territórios Transfronteiriços e Turismo, através da 
promoção de uma discussão teórica sobre esta temática. Ao longo das últimas décadas, o 

estudo das práticas territoriais vem adquirindo um impulso expressivo, principalmente por 
conta do redimensionamento das funções e focos de análise atribuídos ao território em meio 

aos novos paradigmas da globalização/fragmentação dos espaços habitados. Tratar da 
abordagem territorial é reconhecer, antes de tudo, que a sua atualidade está na dupla base 

explicativa que lhe dá substância: a material, ligada à possibilidade de dominação de um 
fragmento da superfície terrestre, e a simbólica, referente ao privilégio do 

usufruto/apropriação de um dado espaço (HAESBAERT, 2007). Em outras palavras, se na 
primeira acepção a existência do território e do jogo dinâmico pela sua dominação (a 

territorialidade) tem um caráter funcional, jurídico-institucional e político-econômico, na 
segunda, a ênfase está nos aspectos subjetivo e simbólico da relação entre um indivíduo ou 

grupo e o espaço onde vivencia(m), reproduz(em) suas práticas sociais e, enfim, se 
territorializa(m). No âmbito do turismo, compreender esta pluralidade de intenções e 

sentidos que contribuem na construção sempre inacabada dos territórios passa, portanto, 
pela busca de uma análise que permita abarcar toda a complexidade da dupla acepção do 

território, ou seja, o seu caráter material e simbólico, bem como as suas dinâmicas.´ 
 

Vanessa Maria Ludka
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A IMPORTÂNCIA DO TURISMO E SUAS POSSÍVEIS 
POTENCIALIDADES NO CONTEXTO SOCIOECONOMICO E 
ESPACIAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O MUNICÍPIO 

DE ASSAÍ – PR 
The importance of tourism and its possible potencialities in the socioeconomial and spatial 

context: a case study about the municipalitie of Assaí – PR 
 

Breno da Conceição Neto228 
Olga Isabel Rosa229 

Vanessa Maria Ludka230 
 

Eixo Temático: Territórios Transfronteiriços e Turismo 

Resumo 
O turismo deixou de ser apenas um evento com objetivo de libertar os indivíduos do estresse e 
cansaço adquiridos com o trabalho que devido a Revolução Industrial tem exigido cada vez 
mais do trabalhador. Passou também a ser parte integrante do setor econômico, como 
gerador de renda e trabalho e auxiliando na luta contra a pobreza. A geografia o estuda como 
produtor de espaço, devido ao fato do turismo consumir, usar e modificar o espaço e os 
elementos já existentes, bem como criando novos elementos neste mesmo espaço para a 
prática da atividade turística. Como pratica social o turismo sofre influência da cultura, na 
cidade de Assaí-PR, essa influência é fortemente marcada pela imigração japonesa e 
nordestina, transformando a cidade em um espaço turístico, com destaque para o turismo 
religioso. 
Palavras-chave: Turismo; Espaço; Assaí-PR 
  

Abstract 
Tourism is no longer just an event with the objective of freeing individuals from stress and 
fatigue acquired with the work that due to Industrial Revolution has required more and more 
of the worker. It will also be an integral part of the economic sector, such as generator of 
income and work and helping in the fight against poverty. Geography studies as producer of 
space, due to the fact that the tourism consumption, use and modify the space and the 
existing elements, as well as creating new elements in this same space for the practice of 
tourist activity. As practiced social tourism is influenced by culture, in the city of Assaí-PR, this 
influence is strongly marked by Japanese immigration and the northeast, transforming the city 
into a tourist area, with an emphasis on the religious tourism.  
Key words: Tourism; Space; Assaí-PR 
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Introdução 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância que o turismo ganhou 

com o transcorrer do tempo, desde as primeiras viagens chamadas Grand Tour231, até 

os dias atuais. Essa importância se faz presente não somente no âmbito social, mas 

também no econômico. No âmbito social o turismo serve como válvula de escape para 

o trabalhador cansado do seu cotidiano, que viaja em férias com o propósito de 

descansar, se refazer, conhecer novos lugares, visitar parentes e amigos, descobrir o 

novo. No âmbito econômico o turismo é faz parte do setor terciário, sendo um dos que 

mais cresce em todo mundo, tendo participação significativa no PIB dos países, é 

gerador de renda e empregos, auxiliando assim no combate a pobreza.  

Na Geografia o turismo é estudado como produtor de um de seus objetos de 

estudo, o espaço. O turismo é visto desta forma pelo fato de consumir, utilizar, 

transformar o espaço em seu benefício, destarte transformando-o em um território 

turístico. Não somente se beneficia dos elementos já existentes no espaço como 

também cria novos elementos para a prática da atividade. É estudado dentro da 

disciplina a partir dos atributos naturais, físicos, sociais, econômicos, culturais e 

político. 

Sendo uma prática social o turismo sofre influência da cultura, nesta 

perspectiva abordaremos como a imigração japonesa e nordestina produziu territórios 

turísticos no município de Assaí-PR, quais são os segmentos turísticos que estas 

imigrações produziu, e fazer uma projeção do potencial turístico no citado município. 

Metodologicamente esse presente trabalho foi realizado mediante pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental (IBGE, Prefeitura Municipal, mapas) e pesquisa in 

loco. 

O artigo foi dividido em dois momentos, sendo que no primeiro foi discutido o 

conceito de turismo, bem como sua importância dentro do contexto social, econômico 

e cultural de um lugar ou indivíduo. No segundo momento, trata-se do turismo na 

cidade de Assaí-PR, fazendo um breve relato de sua história e explanando sobre os 

                                                           
231

“Fenômeno social típico da cultura européia do século XVIII, expressão pelo qual vieram a ser 
denominadas as viagens aristocráticas pelo continente europeu, anteriores à gradativa substituição 
do tempo orgânico pela regulação do tempo e sua divisão em tempo de trabalho e tempo de lazer no 
mundo moderno sob o capitalismo” (SALQUEIRO,  p 290, 2002).  
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tipos de turismo ali realizados, com destaque para o turismo religioso, cultural, de 

eventos e o rural. 

 

Turismo: discutindo o conceito 

A partir da Revolução Industrial, o trabalho ficou cada vez mais mecanizado, 

transformando o dia a dia do ser humano monótono, estressante, o ir e vir da casa 

para o trabalho, a rotina diária do trânsito, da imparcialidade das fabricas, escritórios, 

casas comercias, a falta do relacionamento humano, entre outros fatores, deixa esse 

mesmo individuo cansado, estafado, sem perspectivas.  

Krippendorf (1989) afirma que para se libertar dessas circunstâncias, o 

indivíduo busca nas viagens compensar suas frustrações, se desligar da sua realidade, 

se sentir livre, descansar do stress do dia a dia, se refazer, desta forma, o indivíduo 

viaja para viver, para sobreviver.  

Se não existisse o turismo, cúmplice da evasão seria necessário 
construir clinica e sanatórios, onde o ser humano se recuperasse do 
cansaço do cotidiano. O turismo como terapia da sociedade, como 
válvula que faz manter o funcionamento do mundo de todos os dias. 
(KRIPPENDORF, 1989, p. 18). 

 

Mas o turismo não atua somente na esfera social, cada vez mais ele é parte 

integrante e importante para a economia, fazendo parte do setor terciário, no 

segmento de comércio e serviço. De acordo com a Organização Mundial do Turismo - 

OMT (2003), entre 1950 e 1990 os negócios relacionados ao turismo teve um 

crescimento de 7% ao ano e passou-se a ser fonte de renda, sendo atualmente uma 

das mais importantes atividades econômicas mundiais, sendo responsável por 10% do 

PIB mundial.  

Tal crescimento, segundo Moesch (2002) se deu pelo fato que o turismo ser 

uma atividade que engloba vários segmentos da economia, como por exemplo, 

aviação, gastronomia, transporte rodoviário, marítimo e pluvial, parques temáticos, 

casas noturnas, rede hoteleira, agências e operadoras turísticas. Esses são alguns 

exemplos dos aproximadamente cinquenta segmentos econômicos englobados pelo 

turismo, desta forma o mesmo é gerador de empregos e renda. 
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Em consequência, a palavra turismo é particularmente polissêmica, 
evocando ao mesmo tempo, uma atividade humana e social, hoje 
convertida em fundamental, e todo aparelho econômico. E quando 
se fala em turismo, nem sempre é fácil saber a qual realidade se faz 
alusão. (KNAFOU, 1990 p. 63). 

 

O turismo no Brasil é fonte de geração de renda e empregos, auxiliando no 

combate a pobreza, de diversas maneiras, além de gerar empregos também produz a 

distribuição e circulação de renda, as regiões menos favorecidas são contempladas 

com recursos adquiridos através do turismo, há investimentos em infra-estruturas que 

irão beneficiar não só o turista, mas também os moradores locais, promove a 

preservação e conscientização ambiental como a preservação do patrimônio histórico 

e cultural (OLIVEIRA, 2008 p.15-16). 

De acordo com Cruz (2001), muita coisa mudou desde o aparecimento das 

primeiras viagens organizadas, as chamadas Grand Tour, datada do século XIX, até os 

dias atuais, sendo a mobilidade social a grande responsável por essas mudanças, 

destarte se fez a transformação na sua nomenclatura e passou-se a chamar turismo. 

Para a autora citada o turismo é antes de qualquer coisa, uma prática social. 

O conceito de turismo da OMT é um dos mais completos e aceitos, conforme a 

organização:  

Turismo é uma atividade humana intencional que envolve 
deslocamento temporário de pessoas, onde o indivíduo permanece 
por mais de 24 horas e menos de 1 ano fora do local de sua 
residência, para a realização de qualquer atividade e satisfação de 
qualquer necessidade, sem intenção de lucro e se utiliza de meios de 
transporte, hospedagem e alimentação, dentre outros. (OMT, 2001.) 

 

Porém esse conceito abre um leque de considerações, já que segundo Cruz 

(2001) a definição do OMT aventa que viagem e turismo são hoje sinônimos, ou seja, o 

indivíduo que viajar a trabalho, saúde ou qualquer outro motivo que não seja lazer, 

também está incluído dentro da estatística de turismo, já que os mesmos farão uso de 

toda infraestruturas e serviços de lazer disponíveis no local visitado. 

Desta forma atenta-se pela intencionalidade do ato de viajar. De acordo com 

Silva (2012), essa intencionalidade é entendida de duas formas: a primeira, quando a 

viajem é um ato de vontade ou intenção, ou seja, a pessoa viaja por lazer, para 
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aproveitar o tempo livre, conhecer novos lugares, pessoas e culturas; a segunda 

quando existe a obrigatoriedade de viajar nos tempos atuais, que passou a ser uma 

imposição social, quem viaja mais nessa perspectiva, tem maior conhecimento, 

sempre adquirindo bens para ostentar a realização da viagem. Nota-se aqui o caráter 

econômico e social a que pertence o turismo. 

Devido à relevância que o turismo adquiriu com o transcorrer do tempo e 

sendo segundo Cruz (2001) “a única prática social que consome elementarmente 

espaço”, passou a ser alvo de estudos da geografia. O espaço geográfico é um dos 

objetos de estudos da geografia, e como cita a autora, o turismo consome, utiliza e 

modifica o espaço, destarte a geografia analisa o turismo como produtor de espaço, 

estudando-o a partir dos atributos naturais, físicos, sociais, econômicos, culturais e 

político (SILVA, 2012).  

Todo e qualquer lugar do planeta pode ser considerado espaço de 
uso e apropriação do turismo, pois esta prática é socialmente e 
culturalmente construída, e hoje, ainda mais evidente, pois ela é 
imposta enquanto um ato de sociabilidade. (SILVA, 2012, p 53). 

 

O turismo como produtor de espaço utiliza de elementos já existentes no 

espaço para possibilitar a atividade turística além de acrescenta elementos para o 

desenvolvimento do turismo, criando assim os territórios turísticos (CRUZ, 2001). 

Ainda segundo a autora citada, dentre estes elementos destaca-se os meios de 

hospedagens, de prestação de serviços, infraestrutura de lazer e todo suporte que 

acompanha esses elementos. 

Destaca-se que território e espaço não podem ser considerados sinônimos, o 

espaço vem antes de território. O território é a apropriação do espaço por um agente, 

e essa apropriação faz com que o espaço também se configure um território (MOURA; 

LUDKA, 2011). O turismo se enquadra nesse conceito, já que apropria do espaço e seus 

elementos para a sua prática. 

Sendo uma prática social o turismo sofre influência da cultura. Estudaremos 

como a cultura dos imigrantes japoneses e nordestinos influenciou na produção de 

território turístico no município de Assaí-PR. 
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Assaí e suas potencialidades turísticas 

O município de Assaí localiza-se no norte do Paraná (figura 01), conta com uma 

área de 440.348 km² e sua população é de 16.354 habitantes e seu principal bioma é 

formado pela Mata Atlântica (IBGE, 2010).  

 

Figura 01 – Mapa de localização do município de Assaí-PR. 

 
Fonte: Olga I. Rosa, 2015 

 

Assaí foi colonizada por imigrantes japoneses que aportaram no local em 1932, 

através do empenho do cônsul do Japão em São Paulo, Noriyuki Akamatusu em 

conduzir esses imigrantes para o Norte do Paraná, os primeiros a chegarem fundaram 

a sede provisória da Fazenda Três Barras, que na atualidade é a Secção Peroba 

(LIBANIO et al., 2009). 

Segundo Libanio et. al (2009) o crescimento da população assaiense se deu com 

o cultivo de algodão em 1934,  que impulsionou o aumento de venda de terras e o 

aumento da população, já que era preciso mão de obra para trabalhar na lavoura de 

algodão. Faz-se necessário acrescentar que ao chegar ao município os imigrantes 
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começaram a plantar café, mas a produção não rendeu o lucro desejado, assim 

trocaram o cultivo para o algodão. 

Em visita realizada no município ficou evidente, já na chegada, a manifestação 

cultural da imigração japonesa representada no portal da cidade (figura 2). Nota-se 

também a concretização de dois processos de cunho geográfico, a desterritorialização 

e a reterritorialização232. Segundo Haesbaert (1999), desterritorialização é a perda do 

território geográfico, político, simbólico e social, de um indivíduo ou grupo e 

reterritorialização é a criação de elementos com aspectos culturais, sociais, 

semelhantes aos de sua terra natal ou local de origem no novo território 

Destarte os imigrantes que chegaram em Assaí-PR vindos de uma 

desterritorialização de seu país de origem em busca de melhor condições de vida, 

recriaram sua identidade cultural através de templos e do próprio portal, e de forma 

inconsciente criaram espaços turísticos, já que estas construções atraem turistas pela 

sua bela arquitetura e curiosidade em conhecer mais sobre a   cultura oriental. 

Analisaremos esses espaços turísticos, classificando-os em quais segmentos 

eles se enquadram, já que existem vários tipos de turismo, essa classificação é 

necessária não somente para informar aos visitantes sobre o tipo de turismo que a 

localidade oferece, mas também para subsidiar aos que querem investir na atividade 

(OLIVEIRA, 2000). 

Assaí apresenta dois tipos de turismo, devido à sua formação territorial e 

cultural. A tradição oriental e nordestina dá ênfase ao Turismo Cultural, com 

monumentos, danças, festas, reunindo pessoas do município e de outras localidades. 

Os templos budistas remetem à espiritualidade e fé, características do Turismo 

Religioso, também muito praticado no citado município. Analisaremos estes dois 

segmentos turísticos nos capítulos a seguir, como também potenciais turísticos que 

podem ser praticados em Assaí-PR. 

 

 

 

                                                           
232

Termos criados pelo autor Rogério Haesbaert, veja mais em O Mito da Desterritorialização:  Do “ Fim 
dos Territórios à Multiterritorialidade”. 
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Turismo cultural em Assaí-PR 

A cultura, segundo o Ministério do Turismo, é a tradução de todas as formas de 

expressões do homem. No Brasil devido a sua colonização existe uma vasta pluralidade 

e diversidade cultural que promove o Turismo Cultural, que é praticado por pessoas 

que desejam vivenciar e conhecer os aspectos culturais de uma região ou de um 

grupo. Esse segmento turístico promove a valorização da cultura local e regional além 

de preservar o patrimônio histórico e cultural, símbolos e significados dos bens 

materiais (construções) e imateriais (danças, música, etc) de uma comunidade. 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando os bens 
materiais e imateriais da cultura. (MINISTÉRIO DO TURISMO, p 15, 
2006). 

 

O portal de Assaí-PR (Figura 2), faz parte do patrimônio cultural da cidade, o 

Tori, como é conhecido essa espécie de portal, é formado por duas colunas que 

sustentam o céu e por vigas transversais que representam a terra. É um símbolo de 

poder e fé para os orientais que acreditam ser a entrada para um lugar sagrado, 

geralmente em encontrado na entrada dos templos xintoístas. 

 

Figura 2 - Portal do Munícipio de Assaí-PR (Tori). 

 
Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=portal+de+assai+pr> acesso 19 de março de 

2015 
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Outro símbolo da cultura oriental que se faz presente no município e é um 

atrativo turístico são as festas do Bon Odori (Figura 3), conhecida com dança dos 

finados, acontece no mês de agosto devido ao fato de ser nessa data que se 

comemora finados no Japão, são realizadas danças ritmadas e cada qual com seu 

significado ao som do taiko, tambores que dão ritmo às danças que acontecem no mês 

de agosto (LIBANIO, et.al, 2009). Porém, essa festa passou a ser na atualidade a ser 

realizada no mês de maio em comemoração à emancipação política do município. 

Atrai turista de toda a região. 

 

Figura 3 - Festa do Bom Odori 

 
Fonte: < 

http://www.assai.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1534&Itemid=5
10> acesso em 29 de outubro de 2014 

 

As festas são entendidas, de acordo com Almeida (2011), como as impressões 

socioculturais de um povo expressas e marcadas no espaço geográfico, consideras um 

patrimônio imaterial da população local, qual atraem interesses daqueles que podem 

utilizar essas manifestações para a atração turística, mobilizando pessoas, e diversos 

serviços para a recepção dos turistas. 
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Em Assaí, ocorre a Festa Nordestina (Figura 4), está em homenagem á vinda 

dos nordestinos ao município e também como forma de valorizar essa cultura, por 

meio de músicas, danças e comidas típicas, que atraem várias pessoas dos municípios 

e também de outros vizinhos qual são atraídos primordialmente pela culinária. 

 

Figura 4 – Festa Nordestina em Assaí –PR 

 
Fonte: 

http://www.assai.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1535&Itemid=5
12 . Acesso em 29.out.2014 

 

Turismo Religioso 

Há também outro segmento turístico desenvolvido no município, Segundo 

Andrade (1991), um dos segmentos turísticos que mais cresce é o religioso, ficando 

atrás somente do turismo de feiras e de negócios. Isso se dá ao pelo fato de que a 

religião representa um agente cultural, resgatando valores esquecidos na sociedade 

atual. 

Esse segmento turístico é definido como: 

[...] conjunto de atividades com utilização parcial de visitas a 
receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam a fé, a 
esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a 
religiões[...] (ANDRADE,2000, p. 77) 
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Entende-se que essa prática turística tem um grande envolver com o 

sentimento humano para com um determinando local, relacionando-se com a fé, ou a 

busca de algum benefício, este é realizado em igrejas, templos, grutas, ou outro que 

exprimem valores religiosos. 

A religião considerada como atividade espiritual, que ligam o humano a um ser 

transcendente, cria relações externas, que vão além dos cultos e reuniões dentro de 

templos ou em locais já estabelecidos, considerando a partir disso o turismo dentro do 

aspecto religioso, onde fiéis buscam visitar túmulos, igrejas, grutas, etc. (ANDRADE, 

2000). 

No município de Assaí, o turismo religioso é realizado no Templo Tenrikyio( 

Figura 4) e no Templo Budista Shoshinjii (Figura 5), com peças vindas do Japão e é 

considerado o mais antigo templo do Estado do Paraná. 

 

Figura 5 - Templo Tenrikyo, Assaí-Pr. 

Fonte: Olga I. Rosa , 2014 
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Figura 6 - Templo Budista Shoshinjii, Assaí – Pr. 

 
Fonte: http://tribunadeamoreira.blogspot.com.br/2013/04/igreja-budista-promove-bazar-

neste.html. Acesso :29.out.2014 
 

As potencialidades do turismo rural e do ecoturismo em Assaí - PR 

O turismo é uma prática social que alarga a economia e influencia em distintos 

fatores da sociedade, pequenas cidades qual apresentam potencialidades para esse 

fim podem ser beneficiadas, pois o mesmo construirá possibilidades para o 

desenvolvimento local. 

Para Silveira, et.al (2010), a potencialidade do turismo em algumas cidades 

podem fazer com que sua economia se ascenda, causando uma grande influência no 

setor social, gerando transformações no que tange ao aspecto social, econômico, 

político e cultural. É preciso analisar as condições físicas do ambiente, possibilitando o 

desenvolver turístico. 

Observa-se em Assaí em suas potencialidades turísticas, o turismo rural, qual é 

considerado um fator muito importante para modificar as estruturas econômicas de 

pequenas propriedades rurais, auxiliando na sua renda e diminuindo a saída do campo 

para as áreas urbanas. O turismo rural se caracteriza em despertar e valorizar a 

cultural local, e para que o turista tenha um contato com suas origens e com a vida no 

campo (ALMEIDA, 2011). 

http://tribunadeamoreira.blogspot.com.br/2013/04/igreja-budista-promove-bazar-neste.html
http://tribunadeamoreira.blogspot.com.br/2013/04/igreja-budista-promove-bazar-neste.html
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Em Assaí, a potencialidade para este segmento turístico é encontrado na 

Estância Felix (Figura 7), que se localiza na PR 090, o local recebe grupos religiosos que 

realizam seus eventos, famílias que realizam pescas, fazem churrascos e cavalgada. 

 

Figura 07 - Estância Fêlix, Assaí-PR 

 
 

Fonte: 
http://www.assai.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=5

18. Acesso em 30.out.2014 
 

O ecoturismo é outra potencialidade para o desenvolver turístico em Assaí, pois 

no distrito do Pau d’ Alho do Sul, há belas cachoeiras (Figura 8), qual nos finais de 

semana centenas de famílias se deslocam se seus lares e vão até elas para se 

divertirem. 
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Figura 08 - Cachoeiras do Distrito do Pau D'Alho do Sul em Assaí-PR. 

 
Fonte: 

http://www.assai.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:readequa
%C3%A7%C3%A3o-da-estrada-que-liga-o-pau-d-alho-%C3%A0-

cachoeira&catid=7&Itemid=359.Acesso em 30.out.2014 
 

Porém, muitos moradores da cidade não as conhecem, e falta por parte da 

administração municipal investimento para o desenvolver dessa ação no distrito 

referido, onde a população em grande parte vive da agricultura, o ecoturismo poderia 

ser uma nova forma de renda para a população local. 

 

Considerações Finais 

Nessa perspectiva, durante a realização deste trabalho foi possível verificar as 

peculiaridades do turismo, sendo este uma atividade social, qual auxilia no 

desenvolvimento econômico do local, favorecendo e aumentando a renda de várias 

pessoas, pois o turismo não se materializa apenas com uma atividade, mas entende-se 

que o mesmo é uma rede de serviços e negócios, qual possibilita um desenvolvimento 

não apenas em uma área, porém em várias outras do setor econômico. 

No município de Assaí, o turismo vem a cada momento ganhando mais espaço 

e se consolidando, também é notório as potencialidades para esta prática em locais 

quais muitos dos moradores ainda não as conhecem, podendo ter bases sustentáveis 
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no que tange ao ecoturismo e ao turismo rural, podendo fazer com que os visitantes 

tenham um contato mais próximo com a natureza e com a cultura local. 

É necessário compreender que a prática turística em qualquer local gera 

transformações no âmbito econômico, social e cultural no espaço receptor, é preciso 

que os órgãos públicos, nesse caso a Prefeitura Municipal de Assaí deve desenvolver 

projetos que auxiliem a prática sem que ocorram mudanças tão bruscas nas 

localidades turísticas, no meio ambiente, caso contrário serão instituídas novas 

territorialidades que descontextualizem o território original. 

Percebe-se a falta de infraestrutura adequada para atender os visitantes, sendo 

necessário que a administração local estimule a faça investimentos no setor turístico, 

pois o município poderá desenvolver-se ainda mais, favorecendo e melhorando as 

condições dos indivíduos. 

Mediante a isso observou-se a importância da Geografia para os estudos do 

turismo, pois o mesmo é uma ação social e pode-se por meio deste analisar e 

compreender a interação do homem com o meio em que vive. Os recursos naturais e 

culturais são propícios para o turismo, qual se entende como prática sócio-espacial, 

pois os indivíduos sentem-se estimulados à prática do lazer. O turismo toma posse do 

espaço, cogita a criação de territórios e movimenta territorialidades. 
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TERRITÓRIOS E AS TERRITORIALIDADES NAS ROTAS E 
CAMINHOS DO TURISMO  

Territories and territorialities on routes and ways in tourism 
 

Mauro José Ferreira Cury233 
 

Eixo Temático: Territórios Transfronteiriços e Turismo. 

Resumo 
O objetivo deste artigo consiste em analisar as bases conceituais e epistemológicas do 
território e as territorialidades estabelecidas pelas rotas e caminhos de desenvolvimento 
provocados pelos interesses econômicos e do planejamento territorial com foco na atividade 
turística. Os métodos apoiam em fontes secundárias com pesquisa qualitativa da geo-história 
da humanidade e as perspectivas de novas territorialidades estabelecidas pelo homem e suas 
distintas motivações de deslocamento.  Além da introdução o artigo está estruturado nos 
conceitos basilares do território, fronteiras e territorialidades transfronteiriças; as rotas e 
caminhos e o desenvolvimento territorial; o turismo e as interfaces de rotas e caminhos 
transfronteiriços e as considerações finais.  
Palavras-chave: Territorialidades transfronteiriças; Rotas e caminhos; Turismo. 
  

Abstract 
The purpose of this article is to examine the conceptual and epistemological basis of territory 
and territoriality established by routes and paths of development caused by economic 
interests and territorial planning with a focus on tourism. The methods rely on secondary 
sources with qualitative research of geo-history of humanity and the prospects for new 
territorialities established by man and his distinct shift motivations. In the introduction the 
paper is structured in the basic concepts of territory, borders and border territoriality; routes 
and paths and territorial development; tourism and interfaces of cross-border routes and 
paths and closing remarks. 
Key words: Territorialities border; Routes and paths; Tourism. 

 

Introdução  

Este artigo tem o objetivo de analisar os conceitos basilares epistemológicos do 

território, territorialidades transfronteiriças estabelecidas pelas rotas e caminhos de 

desenvolvimento provocado pelos interesses econômicos e do planejamento 
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territorial com foco na atividade turística. O enfoque inter, multi e transdisciplinar que 

leva a uma reflexão sobre a percepção simbólica do território, fronteiras e 

territorialidades transfronteiriças com os movimentos provocados pelo turismo que 

durante a história da humanidade que percorreram rotas, caminhos e circuitos, que 

estabeleceram o ordenamento territorial e o intercambio cultural, social e econômico 

de distintas populações; assim, as territorialidades transfronteiriças foram firmadas. 

Os métodos apoiam em dados secundários, de caráter qualitativo, indutivo e 

estruturalista. Esta complexidade que permeia a pesquisa na compreensão do debate 

geográfico em áreas patrimoniais e de territorialidades transfronteiriças que leva a um 

pensar sobre as possibilidades dos distintos enfoques não só da formação dos Estados 

Nacionais, mas das relações humanas nos intercâmbios de conhecimentos, valores 

ambientais, culturais, sociais e econômicos. 

As populações que ocupam o território de acordo com os modelos e regras 

definidas por uma sociedade e sua historicidade associada à interação política 

ambiental e econômica resultam na complexidade nas bases estruturais e suas 

subjetividades ou nas singularidades de cada sujeito. Portanto, justificam-se estes 

elementos na sua dinâmica na formação das territorialidades, malhas ou redes que 

apoiam nos conceitos basilares do território com suas forças que o apoiam com as 

diversas formas do poder intrínseca em sua essência.  

Assim, a ciência geográfica tem um relevante papel nas interpretações da 

multiplicidade funcional da organização territorial. Um conjunto de fatores vem 

contribuir para a geografia pela percepção e interpretações dos processos globais das 

redes, malhas, rotas, caminhos e circuitos que traçam as territorialidades e 

multiterritorialidades. Nas definições conceituais do território seja pelo poder, com a 

vinculação econômica e na dimensão politica nas fronteiras, as territorialidades 

avançam as fronteiras e traçam novas territorialidades transfronteiriças. 

O turismo se desenvolve com os avanços das comunicações e das novas 

tecnologias de uma dinâmica globalizada. As tendências de valorização do patrimônio 

e das organizações de territorialidades turísticas denominadas pelo planejamento 

sejam nas rotas, caminhos, circuitos tendem ao desenvolvimento nas dimensões 

regional, nacional e internacional.  
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A estrutura deste consiste nos conceitos basilares do território, fronteiras e 

territorialidades transfronteiriças; segue na análise de rotas e caminhos e o 

desenvolvimento territorial, as discussões avançam com o turismo e as interfaces de 

rotas e caminhos transfronteiriços e as considerações finais. 

 

Conceitos basilares do território, fronteiras e territorialidades 
transfronteiriças.  

A compreensão conceitual epistemológica do território em geografia surge da 

necessidade de constituir o entendimento que não anula os conceitos de espaço 

geográfico. 

“O conceito primário do território é físico e concreto. Compreende toda a 

infraestrutura dos recursos naturais limitados na horizontalidade de suas fronteiras e 

na verticalidade dos recursos encontrados em seu subsolo”. (CURY, 2010, p.44) 

Pela geografia política o conceito de território amplia-se e fundamenta com as 

contribuições de Raffestin (1993, p.143) afirma que o espaço e território não são 

termos equivalentes. É essencial compreender bem que espaço é anterior ao 

território. O território se forma a partir do espaço, sendo nesse sentido , uma ação 

conduzida por um ator sintagmático. 

Para Saquet e Silva (2008), no entendimento do território apenas como uma 

área delimitada constituída pelas relações de poder do Estado, consoante se entende 

na geografia, estaria desconsiderando diferentes formas de enfocar o seu uso, as quais 

não engessam a sua compreensão, mas a torna mais complexa por envolver uma 

análise que leva em consideração muitos atores e muitas relações sociais. 

Milton Santos (2007), afirma que o território é o lugar que desembocam todas 

as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é 

onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua 

existência. A geografia passa a ser aquela disciplina tornada mais capaz de mostrar os 

dramas do mundo, da nação e do lugar.  

Na clarificação conceitual moderna de território, na abordagem dos autores 

Haesbaert (2006) e Saquet (2007), estão as contribuições para a geografia brasileira 

atual e ajudam a entender, decifrar e explicar o território. O conceito de território, sua 
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compreensão, é buscar caminhos e descaminhos, sua história ao longo da ou das áreas 

do conhecimento em que foi concebido ou moldado, reconhecendo toda a herança 

que carrega em termos de definição conceitual (HAESBAERT, 2006, p. 87) 

Nas perspectivas idealistas associadas ao território, a “apropriação simbólica” 

deste o incorpora à Antropologia na questão da territorialidade e é considerado um 

signo cuja significação é compreensível por meio de códigos culturais (HAESBAERT, 

2006, p. 69). Por fim, Haesbaert (2006, p. 78) afirma que a perspectiva integradora do 

território como um espaço que não pode ser considerado nem estritamente natural, 

nem unicamente político, econômico ou cultural avança analiticamente e se explica 

pelo conjunto de todos os elementos. Território só poderia ser concebido através de 

uma perspectiva integradora entre as diferentes dimensões sociais (e da sociedade 

com a própria natureza). O território assim desempenharia um pouco o papel que 

cabia à região como o grande conceito integrador na perspectiva da geografia clássica 

Portanto ao observar o espaço das relações humanas em territórios nacionais 

onde existe um poder marcado pelos Estados Nacionais, percebe-se a noção de 

fronteira como elemento que molda a construção dos territórios, com o 

estabelecimento de linhas, montanhas, rios, marcos geodésicos, cercas, muralhas, 

ruas, estradas, muros, enfim barreiras naturais, secas ou molhadas, linhas de 

separação que desenham o contorno cartográfico do território. 

Com o passar dos anos as aproximações das populações que vivem nas 

fronteiras territoriais são as responsáveis pela construção das territorialidades 

transfronteiriças. Assegura-se, portanto, a não desconsideração do papel do poder 

advindo dos governos centrais. 

É pela aproximação e pelas relações de convivência, que se estabelecem as 

redes sociais, econômicas, interculturais com distintos interesses. Foucault (2007, 

p.24) confirma: “são convenientes às coisas que, aproximando umas das outras, vêm a 

se emparelhar; tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a extremidade de uma 

designa o começo de outra”. Assim, percebe que as comunicações estabelecidas pelo 

movimento das relações humanas, econômicas, como também os poderes das 

políticas públicas e de modelos de gestão, configuram algumas das pontas das franjas 

que se entrelaçam tecendo as territorialidades transfronteiriças. 



 

 
1040 

Sobreo poder no território, o pensamento de Foucault nos pontos de contato, 

de encontro é o conjunto das relações que envolvem indivíduos, grupos, instituições 

sociais, de maneira positiva (ou ativa) e negativa (ou passiva), ao mesmo tempo e em 

qualquer escala de espaço geográfico. Esse autor enfatiza o poder: 

Não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o 
detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são 
submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou 
melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado 
aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como 
uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas 
suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em 
posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo 
inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. 
Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por 
eles (Foucault, 1982, p. 183). 

 

 O poder é uma das bases para a constituição do território e as territorialidades 

pelas aproximações de populações que fazem nas suas distintas motivações o 

estabelecimento de relações que podem ultrapassar fronteiras nacionais o que 

promovem as territorialidades transfronteiriças. 

O referencial de abertura de fronteiras e de mercados surge com o modelo 

europeu.  “Em meados da década de 1990 estimava-se que anualmente atravessavam 

as fronteiras terrestres internas de Espaço Schengen234 aproximadamente 1200 

milhões de pessoas, correspondendo, por exemplo, 230 milhões só as fronteiras 

francesas”. (CARAMELO, 2013, p. 84)  

As vantagens na abertura das fronteiras europeias permitiu a livre circulação de 

pessoas que vivem nos países que fazem parte deste acordo sem precisar apresentar 

passaporte nas fronteiras. Para cidadãos da União Europeia, basta viajar com a carteira 

de identidade. Para turistas que não fazem parte da Europa ou que não está integrado 

no acordo de Schengen, o passaporte é o documento válido. 

                                                           
234

Atualmente, o espaço Schengen abrange 26 países europeus (22 dos quais são Estados-Membros da 
União Europeia): Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, 
Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, 
Eslováquia, Eslovénia, Finlândia e Suécia, assim como a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça.  
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Na observância da União Europeia nota-se que o Mercado Comum do Sul - 

MERCOSUL tem a mesma facilidade na entrada e saída de brasileiros, argentinos, 

paraguaios, uruguaios e venezuelanos.  

Com estas características nota-se uma territorialidade complexa e 

multiterritorial a convivência neste espaço com intimidades impostas pela realidade do 

mundo vivido os força a viver em constante contato, trocas e interconexões – estas se 

dão em todos os campos do mundo social. As conexões existem e se estruturam em 

redes de coexistência, de fluxos e de interações Haesbaert (2006, p. 279) considera 

que: 

A estruturação de uma sociedade em rede não é, obrigatoriamente, 
sinônimo de desterritorialização, pois em geral significa novas 
territorializações, aquelas em que o elemento fundamental na 
formação de territórios, a ponto de quase confundir com eles, é a 
rede.  

 

Portanto, a atividade turística aliada aos avanços dos meios de comunicações e 

de dinâmicas e inovadoras tecnologias torna o mundo cada vez menor e mais veloz. 

Novas estruturas de planejamento territorial, interatividade aliadas a criatividade 

permitem pelas distintas motivações de vagem novas rotas de turismo. 

 

As rotas, os caminhos e o desenvolvimento territorial. 

O olhar sobre o território e seu ordenamento apresenta distintas vertentes, 

observa que uma das principais consiste na valorização do meio ambiente, pela cultura 

e da conservação dos bens patrimoniais seja estes materiais ou imateriais. Aliados a 

atividade turística compreendem a uma sinergia que envolve comunidades locais ou 

receptoras com visitantes, excursionistas e turistas que são motivados a conhecer

  e vivenciar o contato com o patrimônio ambiental ou cultural. 

O planejamento territorial apresenta uma moderna tendência mundial que se 

justifica na inter-relação da atividade turística com o turismo, seja no meio ambiente 

com as atividades de ecoturismo e a valorização e conservação do patrimônio cultural 

com lugares de significativo valor paisagístico, histórico, religioso e artísticos. 
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Cabe ressaltar que a valorização da paisagem para o turismo e ao 

desenvolvimento territorial consiste na singularidade que pode ser denominada de 

diferencial da oferta turística relacionada à beleza e a sensorialidade que irá provocar 

o deslocamento de pessoas para determinados lugares. Os meios de comunicação 

funcionam como relevantes instrumentos na promoção de experiências que o turista 

possa vir a querer conhecer e vivenciar atividades distintas de seu cotidiano. 

O patrimônio cultural consiste em um conjunto de bens materiais e imateriais, 

são considerados de interesse coletivo, relevantes para a perpetuação do tempo. O 

patrimônio é uma manifestação, um recordar o passado; um testemunho, uma 

invocação. Tem, portanto, a função de (re)memorar acontecimentos mais 

importantes, daí a relação com o conceito de memória social. A memória social 

legitima a identidade de um grupo, recorrendo ao patrimônio (Martins, 2011).  

Ampliando o conceito, Choay (2006) descreve que o patrimônio histórico 

parece fazer hoje o papel de um vasto espelho no qual nós, membros das sociedades 

humanas do fim do século XX, contemplaríamos a nossa própria imagem. Expressa a 

identidade histórica e as vivências de um povo. Contribui para manter e preservar a 

identidade de uma nação, daí o conceito de identidade nacional, de um grupo étnico, 

comunidade religiosa, tribo, clã e família. A sustentabilidade do patrimônio vem com a 

herança cultural do passado, vivida no presente e que serão conservadas e 

transmitidas às gerações futuras. 

Por este conjunto de elementos que compõem a identidade cultural de um 

povo que se manifesta de forma diversificada, Ferreira (1997) considera que a cultura 

se manifesta em obras de arte ou de erudição, mas também na cozinha, nas roupas, na 

natureza das relações familiares e sociais, no sistema de valores, na educação, na ideia 

do bem e do mal, na maneira de construir casas, nas aspirações e na confiança no 

futuro, na atitude em relação aos estrangeiros. 

Arantes (2004) destaca três pontos importantes para estratégias que visam o 

relacionamento de produtos e identidade cultural, a saber:  

a) a singularidade, que significa que os diferenciais do produto estejam 

efetivamente enraizados na cultura local;  
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b) a rastreabilidade, que torna possível “o contato do consumidor com a 

ambiência social, cultural do produto na origem”;  

c) a qualidade, que precisa estar associada sempre à base cultural dos 

produtores e de sua organização social. 

 

As interfaces traçadas pelas rotas deste os tempos remotos estiveram ligadas a 

economia e leva nomes associados a uma produção que ligava a área de produção aos 

mercados consumidores; é o caso da rota da seda entre a China e a Europa oriental 

desde o oitavo milênio a.C. A rota do açúcar que admite ser originária da Nova Guiné,  

e foi expandindo para o sul do Oceano Pacífico, na Indochina, no Arquipélago da 

Malásia e em Bengala, sendo certo o seu aparecimento como planta produtora de 

açúcar na Índia tropical. Portanto, muitas rotas foram traçadas perante o interesse 

econômico e atrativos singulares foram descobertos e que na atualidade permite 

traçar um ordenamento territorial com base nesse patrimônio cultural com objetivos 

do desenvolvimento regional. 

Sobre o termo caminhos, este está relacionado ao(s) percurso(os) que 

interligam a passagem de civilizações como os Incas, Maias, Vikings, Celtas, Ciganos e 

outros. Pode se relacionar a personagens que se relacionam a religiosidade como os 

caminhos que percorreram Jesus Cristo, São Thiago, São Francisco, Ignácio de Loiola, 

São Paulo e outros. 

Os primeiros caminhos foram a Via Francigena, que direcionavam os cristãos no 

período medieval até Roma, para visitar o túmulo do Apóstolo Pedro. A Terra Santa em 

Jerusalém no qual passou a vida de Jesus Cristo. E, Santiago de Compostela onde São 

Thiago Maior, viveu seus últimos dias. 

O turismo religioso contribui a traçar um ordenamento territorial pelos 

caminhos que o mais significativo e que tem uma infraestrutura considerável é o 

Caminho de Santiago constituído de vários caminhos com destina a cidade de Santiago 

de Compostela na Galícia- Espanha. Pela tradição, os restos mortais de São Tiago 

Maior (ou Santiago Maior), um dos doze apóstolos de Jesus, foram guardados no local. 

O percurso clássico começa na fronteira da França com a Catalunha na Espanha 
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denominado “Caminho francês”. Ele atravessa cinco municípios espanhóis – Navarra, 

Aragón, La Rioja, Castilla y León. 

O Caminho de Santiago, desde a Idade Média é considerada uma das grandes 

vias de peregrinação do cristianismo e referência de novos caminhos e rotas que estão 

se multiplicando em distintas partes do mundo. Desde a década de 1980, ocorreu uma 

grande revitalização em que se manifesta em todos os anos Santos. Com início dos 

anos de 1993. (Solla, 2006) 

O Caminho francês que leva a Santiago de Compostela, parte de San Jean Pied 

de Port, entra na Espanha por Pamplona e segue a oeste por 772 km e 846 km desde 

Somport (Caminho Frances-Aragonês). Outros Caminhos a Santiago de Compostela 

foram criados como o Caminho de La Plata que parte de Sevilha; o Caminho Português 

que pode iniciar em Lisboa ou no Porto; o Caminho do Norte que inicia em Irún ao 

norte da Espanha e o Caminho de Madri que vem a cada ano aumentando o número 

de peregrinos com certa expressividade. 

Os Caminhos europeus que levam a Santiago de Compostela têm suas origens 

em distintos pontos. Podem ter origem na Europa oriental, na Itália, na Alemanha, nos 

Países Baixos, atravessa a França; estes caminhos se fundem em dois antes de entrar 

na Espanha.  

Hoje a cidade de Santiago de Compostela, tem o turismo como principal 

atividade econômica, uma cidade monumental e com um patrimônio cultural tangível. 

A dualidade entre patrimônio e turismo relaciona-se aos riscos de conservação e 

sustentabilidade urbana associada à atividade turística e ao planejamento seja dos 

moradores e dos turistas que a cada ano se faz crescente esta demanda. 

 

O turismo e as interfaces de rotas e caminhos transfronteiriços 

Analisar as relações territoriais e patrimoniais e associá-las ao turismo e ao 

patrimônio cultural vem a promover as inter-relações em áreas transfronteiriças com 

as possibilidades de aproximações entre estados nacionais, culturas distintas que 

promovem a troca de saberes, dos valores ambientais, sociais e econômicos; assim, na 

promoção da sustentabilidade. Além de contribuir com toda a gama de serviços que o 
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turista possa usufruir relacionado com o lugar, as rotas, os caminhos e a singularidade 

desta oferta. 

A tabela 1 representa os itinerários europeus que estão em atividade e em 

implantação. 

 

Tabela 1 – Itinerários culturais europeus. 

Itinerário Ano 

Caminho de Santiago 1987 

Hansa 1991 

Rota de Heinrich Schickhart 1992 

Rota dos Vikings 1993 

Via Francigena 1994 

Rotas de Vauban y Wenzel 1995 

Rotas do Legado Andaluz 1997 

Rotas Europeias de Mozart 2002 

Rota dos Fenícios 2003 

Rota do Ferro nos Pirineus 2004 

Rota Europeia do Patrimônio Judeu 2004 

Rota de San Martín de Tours 2005 

Rota Europeia dos Sítios Cluniacenses 2005 

Rota das Olivas 2005 

Via Regia 2005 

Transromânica 2007 

Iter Vitis – Caminos de la Vid en Europa 2009 

Rota das Abadías Cistercienses 2010 

Rota Europeia dos Cemiterios 2010 

Caminhos da Arte Rupestre Pre-histórica 2010 

Rota Europeia das Cidades Termais Históricas 2010 

Rota de San Olav 2010 
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Rota Europeia dos Sitios da Casa Dei 2012 

Rota Europeia da Cerámica 2012 

Rota Europeia dos Hugonotes y los Valdesianos 2013 

Atrium – Arquitectura de los Regímenes Totalitarios del Siglo XX 2014 

Fonte: Adaptado pelo autor, 2014 
 

Os diferentes atrativos naturais e culturais que são a base da oferta turística 

trazem em sua essência conceitual a missão de promover o desenvolvimento 

sustentável territorial e principalmente das comunidades locais; seja pela valorização 

cultural e do fortalecimento de sua identidade.  

Na organização territorial em que tem a base no turismo com suas rotas e 

caminhos, as territorialidades transfronteiriças são traçadas. Se observarmos cada uma 

das rotas citadas na tabela 1, percebemos que a maioria destas atravessam as 

fronteiras entre os países da Europa. A divulgação e o material de marketing trazem 

dados em mais de três idiomas. 

A atividade turística pode estabelecer uma possível multiterritorialidade, â qual 

se acrescentam as estruturas de redes de comunicações financeiras de cartões de 

credito, de reservas de transportes e meios de hospedagem, enfim dos serviços via 

web. (BENI e CURY, 2012) 

É de profundo interesse dos setores público e privado que estão inseridos neste 

processo, como também de organismos internacionais como a UNESCO na 

conservação do patrimônio cultural. 

No Brasil a tendência da organização territorial com base no turismo se fez a 

partir dos anos de 1993, quando o presidente Itamar Franco autorizou a construção de 

politicas públicas de turismo, culminando com o Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT tinha como característica a integração de todos 

os atores intervenientes no setor, agindo na base dos acontecimentos do município. 

(PEREIRA, 1999, P.17) 

O governo seguinte, Fernando Henrique Cardoso, houve a continuidade a 

PNMT e que ocorreu o seu desenvolvimento. No ano de 2003, o PNMT foi extinto 

embora ocorresse um aproveitamento de todo o trabalho da municipalização e passou 
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a fazer parte do Planejamento Integrado e Participativo, estratégia de ação do 

Programa de Regionalização do Turismo – PRT. As mudanças políticas são feitas no 

governo Lula e também em função da criação do Ministério do Turismo. 

Apesar das Políticas Nacionais do Turismo no Brasil ser direcionadas ao 

desenvolvimento interno. Ajustes foram feitos para a integração com países da 

América Latina como: a Rota Acre – Peru e a Rota Iguassu – Missões que direcionou a 

participação e promoveu o desenvolvimento territorial com a Argentina e o Paraguai. 

Portanto, firma as territorialidades transfronteiriças.  

 

Considerações finais 

A análise estrutural dos conceitos basilares do território, com as suas forças de 

poder permitem verificar que pelo ordenamento territorial há uma intrínseca atividade 

que vem a ser o turismo como elemento norteador do desenvolvimento, conservação 

e sustentabilidade.  

As territorialidades estabelecidas pelas rotas e caminhos já firmados e outros a 

serem organizados merecem especial atenção no desenvolvimento de novas 

estruturas e uma constante avaliação do processo de avanço do turismo. A dinâmica 

social com seus vínculos culturais atreladas ao território. As singularidades locais 

merecem ser conservadas como também a integridade das comunidades locais. 

As territorialidades transfronteiriças promovidas por este modelo descrito 

neste artigo não se esgotam o estudo e futuros estudos devem ser constantes perante 

a significativa tendência mundial de organização territorial que se percebe em um 

mundo cada vez mais globalizado. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA DO TURISMO RURAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE, 

NA ROTA DAS EMOÇÕES -PI – BRASIL. 
Participatory rural tourism management for the big island city development, on route 

of emotions -PI – Brazil. 
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Eixo Temático: Territórios transfronteiriços e turismo 

Resumo 
O turismo rural é um segmento que visa agregar valor as atividades realizadas nos espaços 
rurais por meio da gestão participativa, e em especial a gestão do território turístico, em que 
todos os componentes do município, gestão pública, privada e comunidade participem do 
planejamento de forma engajada para a obtenção de benefícios. Esse estudo teve como 
objetivo analisar a gestão participativa do turismo rural no município de Ilha Grande - PI, um 
do quatorze municípios pertencentes à Rota das Emoções, identificar como se dá o 
planejamento participativo para este segmento turístico e a contribuição da gestão pública 
participativa em Ilha Grande - PI. A metodologia definiu-se em caráter quantitativo e 
qualitativo, bibliográfica, exploratória e descritiva com aplicação de roteiros de entrevistas 
para a obtenção de dados que propuseram respostas ao objetivo proposto. Dessa maneira foi 
identificada que a gestão participativa é relevante para o município e como essa gestão é 
fundamental para o planejamento do turismo rural com a inserção da comunidade nos 
processos decisórios que contemplem o planejamento e que contribuam para o 
desenvolvimento local. Portanto, espera-se que esse estudo possa instigar novas discussões 
sobre a gestão participativa do turismo rural. 
Palavras-chave: Território; Turismo Rural; Gestão Participativa. 
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Abstract 
Rural tourism is a segment that aims to add value to activities in rural areas through 
community-based management, and in particular the management of the tourist territory, in 
which all components of the municipality, public administration, private and community 
participate in the form of planning engaged to obtain benefits. This study aimed to analyze the 
participative management of rural tourism in Ilha Grande municipality - PI, a fourteen cities 
from the Route of Emotions, identify how is the participatory planning for this tourist segment 
and the contribution of participatory governance at Island Great - PI. The methodology defined 
in quantitative nature and qualitative literature, exploratory and descriptive with application 
interview scripts to obtain data that proposed answers to the purpose. Thus was identified 
that participatory management is relevant to the municipality and as such management is 
critical to the rural tourism planning with community inclusion in decision making processes 
that include planning and contribute to local development. Therefore, it is expected that this 
study can instigate further discussions on participatory management of rural tourism. 
Keywords: Territory; Rural Tourism; Participatory Management. 

 

Introdução 

Ao longo dos anos, o homem tem procurado sair de seu local de residência 

habitual para outras localidades, em busca de atividades como comércio, saúde, 

estudos ou lazer, sem fins lucrativos. Atualmente, com o ambiente estressante de 

grandes centros urbanos e a consequente necessidade que as pessoas têm de viajar 

temporariamente, ocasionou o aparecimento de atividades diferenciadas, uma vez 

que o turista sai do seu local de origem em busca de locais diferenciados do seu 

cotidiano, sendo algumas relacionadas ao lazer. 

Para que essas atividades ocorram, o turismo tem sido um fator determinante 

no crescimento pela procura do lazer fora do seu local de origem, mas, para que essa 

atividade ocorra é necessária uma estrutura que fomente as ações na localidade. Além 

de ser um setor econômico em crescente expansão, devido ao potencial na geração de 

emprego e renda à localidade receptora, esse fenômeno capta recursos econômicos 

que, consequentemente, reflete na melhoria da qualidade de vida da população local. 

A comunidade deve estar apta a receber os turistas, para isso, são necessários 

incentivos provenientes do poder público, os quais proponham a melhoria na 

infraestrutura básica e turística no município. 

Dessa forma, do ponto de vista ambiental, o turismo utiliza o meio natural 

como matéria prima para realizar suas atividades, no entanto, o fenômeno do turismo 

se utiliza de vários segmentos para atender os desejos dos diversos perfis dos turistas. 

Com esse uso do meio ambiente, a atividade turística deve agir com práticas voltadas 
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para a sustentabilidade, para garantir a perenidade dos atrativos naturais e assim 

garantir seu uso para as futuras gerações. 

Conforme Coriolano (2005) o meio ambiente é utilizado pelo turismo através 

da apropriação e dominação de território ocasionado pelas relações sociais de poder, 

seja pelos agentes públicos ou privados, a fim de dominar, controlar e gerir os espaços 

para proporcionar o desenvolvimento. 

Para Spósito (1998) essas relações de poder que geram desenvolvimento 

devem ser articuladas entre os vários níveis de gestão que estão presentes no 

município, para que assim permita que o território possa ser analisado em múltiplas 

escalas. Para tanto, é necessário realizar analises que englobem os fatores econômicos 

relacionados à produção e à comercialização dos produtos e serviços. 

Uma das alternativas na forma de utilização do meio ambiente no turismo é 

por meio dos espaços rurais, que, devido ao processo de industrialização 

(desenvolvimento) brasileiro, sofreu um significativo abandono, ocasionando o êxodo 

rural, onde as pessoas saíam da zona rural em busca de emprego e melhores 

condições de vida nos grandes centros urbanos. Além deste segmento, existem outros 

na composição do turismo, como de sol e praia, o ecoturismo, dentre outros, que cada 

vez mais ganham visibilidade, principalmente os que permitem ao turista o contato 

com a natureza. 

O foco deste artigo é avaliar a possibilidade da gestão participativa do turismo 

rural no município de Ilha Grande - PI, no território da Rota das Emoções, que percorre 

diversos lugares, como o Parque Nacional de Jericoacoara no Estado do Ceará, o Delta 

do Parnaíba no Estado do Piauí e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no 

Maranhão. Fazem parte da rota 14 municípios, sendo no Estado do Ceará: Chaval, 

Barroquinha, Cruz, Camocim e Jijoca de Jericoacoara. No Estado do Piauí: Parnaíba, 

Luis Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. No Estado do Maranhão: Araioses, Tutoia, 

Paulino Neves, Santo Amaro e Barreirinhas. (Figura 1). 

A área abordada para a pesquisa é o município de Ilha Grande - PI, que é 

margeada pelo Delta do Rio Parnaíba, com população estimada de 8.914 habitantes e 

com área de 134,318 km² (IBGE, 2010). A região apresenta grande diversidade que 

potencializa seu uso para fins turísticos por meio de seus atrativos, fator esse 
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influenciado pela inserção da região na Área de Proteção Ambiental (APA) e por está 

dentro do Delta do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas, onde constitui um 

grande atrativo turístico natural e reconhecido tanto a nível nacional quanto 

internacional. 

 

Figura 1 - Mapa Rota das Emoções 

 
Fonte: www.dondeandoporai.com.br, 2014 

 

Por estar localizado na APA Delta do Parnaíba, o município de Ilha Grande - PI 

apresenta potencial para o desenvolvimento do turismo, por meio dos atrativos 

naturais que conferem à paisagem características únicas, além de potencializar a 

economia local através das estradas fluviais que proporcionam práticas de lazer por 

meio de passeios e da pesca, dessa forma, mostrando-se uma região propícia para 

implantação do turismo rural. 

Para fins metodológicos foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa 

referente ao modo como as atividades rurais e a gestão participativa para o turismo se 

encontram no município de Ilha Grande - PI, par analisar como essa gestão voltada 

para o turismo contribui para o desenvolvimento local.  

Nesse sentido, a abordagem utilizada contribuiu para um melhor entendimento 

de como os gestores tanto do município, secretaria de turismo quanto de agências de 
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viagens atuantes na localidade entendem esta tipologia turística, bem como essas 

esferas podem atuar em conjunto para a inserção da comunidade no planejamento 

turístico e consequentemente o turismo rural. 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e descritivas para a 

familiaridade com o objeto pesquisado, e estudo de campo que teve foco na 

comunidade estudada, através da observação e entrevistas, transcritas na integra ao 

longo do trabalho com finalidade de captação de informações pertinentes a pesquisa. 

Além de considerar a opinião da comunidade em relação à percepção da atividade 

turística no município, bem como, a participação no processo de planejamento. 

O presente artigo está subdividido em tópicos, sendo: Introdução, onde faz-se 

uma explanação sobre o que será abordado no trabalho e aportes metodológicos, 

seguido do Desenvolvimento onde está inserido o referencial teórico do artigo com 

citações de autores sobre meio ambiente, território e turismo. Posteriormente no 

tópico Resultados e Discussão apresentam-se informações a respeito da pesquisa, 

seguida das Considerações Finais e Referências. 

Para Sousa (2006) outro fator importante é a estagnação do meio rural 

presente no município devido ao desenvolvimento de outros segmentos. As 

comunidades permanecem excluídas da atividade turística e as propriedades que 

apresentam potencialidade para o setor estão estagnadas pela carência de incentivos. 

Através dessa busca pelas áreas rurais, o turismo rural é um segmento econômico 

recente que focaliza na necessidade dos produtores rurais complementarem a fonte 

de renda e ao mesmo tempo proporciona um maior contato dos turistas com a 

natureza. 

Dessa maneira, o turismo rural é visto como um segmento que influencia o 

desenvolvimento local, através da gestão do território e, em especial, da gestão do 

território turístico, que promove a preservação da natureza através do contato, e 

consequentemente proporciona o lazer e viabiliza o aprendizado sobre a conservação 

dos recursos naturais. 
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Meio ambiente, território e turismo. 

O homem utiliza o meio ambiente como fonte de matéria prima para o seu 

sustento desencadeando relações diversificadas, as quais abrangem os aspectos 

econômicos, políticos, sociais e ambientais, causando a interação mútua entre os 

envolvidos. Como afirmado por Santos (2002), o meio ambiente compreende a relação 

do homem com a natureza e não somente pelo arranjo físico do ambiente. 

Para Pires (2010) amplia o conceito de meio ambiente como a soma do meio 

natural, as tecnoestruturas instituídas pelo homem e a sociedade. Assim, demonstra 

que o relacionamento homem-natureza, como a evidente importância do meio 

ambiente para a sociedade, pois ele abriga e rege a vida de diferentes maneiras, onde 

abrange as relações existentes entre o meio e o homem. 

Conforme o meio ambiente é definido como "as condições sob as quais 

qualquer pessoa ou coisa vive ou se desenvolve; a soma total de influências que 

modificam ou determinam o desenvolvimento da vida ou do caráter" (TUAN, 1995). 

Nessa perspectiva, a partir das relações existentes entre o meio e homem, as 

influências produzem modificações ocasionando ou não o desenvolvimento de 

determinada localidade. 

É perceptível que o homem utiliza o meio ambiente como fonte de exploração, 

administrando-o para suprir as suas necessidades e conseguir sua sobrevivência. Nesse 

sentido, a relação sociedade/natureza pode ser compreendida através da maneira 

como o homem se organiza e se relaciona no espaço, para assim produzir meios para 

sua sobrevivência, apropriando-se da natureza pelo trabalho, fato esse que 

compreende a relação de poder do homem sobre o território onde:  

a territorialidade refere-se ao conjunto de práticas e suas expressões 
materiais e simbólicas capazes de garantir a apropriação e 
permanência de um dado território por um determinado agente 
social, o Estado, os diferentes grupos sociais e as empresas 
(CORIOLANO, 2005, p. 26). 

 

Assim, a inserção do homem na natureza ocasiona a transformação do natural 

com a redescoberta por meio da artificialização, ou seja, faz com que o natural se 

transforme em uma criação do homem. Dessa forma, a natureza torna-se humanizada 

através da intervenção antrópica, intervenção essa, midiatizada pela territorialidade 
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que se apropria deste evento, onde ou na qual desempenha a dominação do território 

e tem como consequência as relações sociais de poder através da relação homem-

natureza. 

Assim, todos exercem algum tipo de poder no território que está em processo 

de transformação, devido às interações nele existentes ocasionando as relações 

sociais, ou seja, o território é resultado da dinâmica social em que os sujeitos são os 

atores no processo de construção. Essas relações podem ser explicadas pela forma 

como o território é governado e a maneira como as políticas são implementadas para 

a organização do espaço.  

A governação do território é a forma pela qual os territórios de um 
determinado país são administrados e as respectivas políticas 
implementadas, com particular referência para a distribuição de 
tarefas e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo 
(supranacional, nacional e subnacional) e os subjacentes processos 
de negociação e formação de consensos (MAFRA E SILVA, 2004, p. 
10). 

 

Partindo desse pressuposto, é perceptível que o homem exerce o domínio do 

território por meio das relações de poder. Esse fato pode ser demonstrado através do 

turismo que permeia as interações sociais existentes, que são caracterizadas com o 

deslocamento para fora do seu local de origem com fins de lazer, sem exercer 

nenhuma atividade remunerada, no caso o turismo, que envolve diferentes 

abordagens, tais como a econômica, ambiental, social e cultural e essas destacam o 

papel do espaço e de como a economia e o território são estruturados a partir do 

fenômeno turístico. 

A partir da reestruturação do território, o turismo pode ser conceituado como 

o deslocamento voluntário para fora do local de domicílio, em busca de novas 

vivências gerando sociais, econômicas, ambientais e culturais, ocasionando relações 

que causam a apropriação e dominação do território para fins turísticos. 

Portanto, percebe-se que turismo e meio ambiente são termos que se 

relacionam de maneira incontestável, através do domínio sob o território no que tange 

às relações existentes no processo de concepção do turismo e em todo o arcabouço 

que a atividade turística necessita para ser realizada, na qual deve existir o equilíbrio 

dos fatores ambientais. 
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Turismo rural 

 O turismo de sol e praia e ecoturismo são segmentos consolidados quando 

comparados com o turismo rural. Uma vez que o proposto por esse segmento é 

acolher os visitantes para passar um dia no campo vivenciando o ambiente natural e as 

atividades típicas da localidade. Esta é uma modalidade praticada de forma ainda 

recente no Brasil, datando de 1986 na Fazenda Pedras Brancas, no município de Lages 

(Planalto Catarinense). Iniciativas como estas foram desenvolvidas em outras, 

principalmente nas do Sul e Sudeste. Segundo Rodrigues (2000) a expansão dessas 

atividades ocorreu de maneira mais recente em município do Centro-Oeste, Nordeste 

e Norte. É válido ressaltar que o início do turismo rural se deu na porção centro-sul do 

país devido ao processo de imigração europeia.  

No Brasil, as unidades federativas com mais experiência localizam-se 
na porção centro-sul do país, com destaque para os estados de Santa 
Catarina (pioneiro no turismo rural), Espírito Santo (pioneiro na 
elaboração de rotas de agroturismo), Rio Grande do Sul e Paraná. 
Interessante notar que se trata dos estados onde ocorreu imigração 
europeia, com fixação de imigrantes, sobretudo, pelo sistema de 
colônias de povoamento, que originou cidades com forte conteúdo 
cultural da Europa rural do século XIX. Por vezes, as práticas de 
turismo rural nesses Estados mesclam com outras modalidades, 
como turismo cultural e turismo em cidades históricas (PORTUGUEZ, 
2005, p. 581).  

 

Neste recorte percebe-se que o turismo rural é um segmento multidisciplinar, 

que tem suas atividades desenvolvidas no meio ambiente, distantes dos centros 

urbanizados, onde as atividades de cunho econômicas são pautadas nas práticas 

agrícolas e pecuárias. O turismo rural é um segmento que desponta pela necessidade 

que as pessoas têm em se afastar dos centros urbanos em busca de tranquilidade em 

ambiente onde a natureza está presente, diferente da realidade vivenciada no 

cotidiano.  

No enfoque conceitual apresentado pelo Ministério do Turismo - Mtur (BRASIL, 

2008) o turismo rural agrega valores e promovem os aspectos culturais, sendo 

necessário que se entenda a motivação da realização desta atividade, em que o 

produtor tem a necessidade de aumentar a renda com a valorização dos produtos 
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oferecidos e a oportunidade do turista proveniente dos centros urbanos de conviver 

com a natureza e com a cultura local. Convém ressaltar que o turismo proporciona a 

revalorização do setor através da integração das atividades tradicionais que se tornam 

atrativos turísticos. 

Para Lottici (2009) neste aporte, alguns fatores favoreceram o início do 

desenvolvimento do turismo rural, tais como a estagnação do meio rural, declínio de 

outros segmentos, melhoria no nível de vida e o rompimento com a sazonalidade, 

fatores esse que oportunizaram o incremento do segmento nos aspectos econômicos 

e sociais somado à qualidade dos produtos e serviços prestados que potencializam o 

desenvolvimento local, que deve ser interligadas com a comunidade local e ao 

ambiente que estão inseridos. 

Neste contexto, o turismo só vai acontecer se houver a articulação envolvendo 

a comunidade e as instituições interessadas na inserção da atividade turística. A 

comunidade deve fazer parte do processo decisório, ou seja, o planejamento das 

atividades deve acontecer de forma articulada entre os setores para o benefício de 

ambos.  

O ordenamento do território deve ser analisado de acordo com a distribuição 

dos locais com fins de habitação e suas atividades produtivas, inseridas no espaço, por 

meio da utilização dos envolvidos neste território. O turismo rural deve englobar a 

comunidade local para que a viabilidade seja benéfica para os receptores por meio da 

valorização do ambiente e das atividades produzidas no espaço rural, atividade esta 

que pode reaquecer a economia local e a consequente melhoria na qualidade de vida 

das pessoas residentes no ambiente rural, bem como contribuir na preservação dos 

valores tradicionais. 

É importante salientar que o desenvolvimento não deve estar simplesmente 

atrelado às atividades agrícolas, uma vez que é importante o incentivo por parte do 

poder público para que haja a distribuição de emprego e renda para as comunidades 

rurais. Esse processo deve ser realizado de forma participativa entre todos os atores 

presentes no local em que se deseja transformar, fato esse que concerne a 

participação de todos na tomada de decisão e se caracteriza como a gestão 

participativa. 
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A gestão participativa (compartilhada), como o próprio nome sugere, 
compreende aquela em todos os agentes envolvidos participam no 
processo decisório, partilhando méritos e responsabilidades. Dentro 
do processo democrático e descentralizador a gestão participativa 
[...] propicia igualdade de condições na participação e distribuição 
equitativa de poder, responsabilidades e benefícios (PARO, 2002, 
S.P). 

 

Portanto, no turismo rural, este modelo de gestão deve considerar a opinião do 

poder público, iniciativa privada e sociedade para que tenha a capacidade de 

articulação em prol de benefícios para a integração na construção de produto com fins 

turísticos e, assim, ocasione o desenvolvimento local. 

 

Resultados e Discussão 

No presente tópico apresentamos as informações, com as citações na íntegra 

das entrevistas, com os gestores municipais e alguns membros (15) da comunidade do 

município de Ilha Grande – PI. O turismo, como qualquer outra atividade, necessita 

que suas ações sejam planejadas para que atendam às necessidades das comunidades. 

Nesse sentido é importante que a gestão pública esteja atenta para esses pontos. Para 

tanto, os gestores devem ter a percepção e agir com objetivos e metas priorizando a 

integração das atividades para a composição de planos e projetos que contemplem os 

aspectos estruturais de Ilha Grande - PI em relação às atividades turísticas 

desenvolvidas. Para o entendimento desse processo, a gestão refere-se às tarefas 

realizadas em conjunto, que permite que os recursos disponíveis sejam administrados 

de acordo com o planejamento prévio para o qual foi traçado com as metas a serem 

alcançados.  

No caso da gestão pública do município é possível notar que a comunidade 

necessita participar do processo de planejamento das atividades pertinentes ao seu 

interesse, esse fato pode ser observado no discurso do gestor da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente de Ilha Grande - PI: 

“É muito importante, porque sem a comunidade a gente não vai 
poder fazer esse tipo de turismo porque [...] é necessário que haja a 
participação da comunidade em parte na receptividade do turista em 
termo de acomodar na cidade porque nós nem temos lugar, 
pousada, então tem que ter a parceria da comunidade para poder ter 
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um local aonde receber esse turista, deixando renda para o 
município”. 

 

No discurso do gestor identifica-se o entendimento acerca da participação da 

comunidade durante a execução da atividade turística, porém, é importante o 

planejamento participativo para fins de desenvolvimento local. Dentro dessa 

perspectiva, a opinião apresentada pelo gestor do município fortalece a ideia 

participativa da comunidade. 

 

“Só funciona com a participação da comunidade”. 
 

Com relação à abordagem quanto à inclusão da comunidade no planejamento, 

os questionados responderam que a comunidade deve ter participação no 

planejamento do turismo rural no município. Apontam como respostas o potencial 

presente no município, porém, há falta de incentivo e conhecimento, a ideia de que o 

turismo deve respeitar o ambiente onde é desenvolvida a participação da comunidade, 

através da criação de conselhos de turismo para a formatação de planos turísticos 

integrados. 

Quanto ao perfil dos entrevistados na comunidade, identifica-se que 75% 

destes apresenta ensino superior incompleto, enquanto 25% apresenta ensino 

fundamental incompleto. Os mesmos entendem que tem importância durante o 

processo de planejamento, por apresentar grau de escolaridade elevado em sua 

maioria. Com relação a faixa etária, 75% tem idade média entre 18 a 28 anos e 25% de 

50 anos ou mais, assim, é relevante que a maior porcentagem da faixa etária infere-se 

com o grau de escolaridade, mostrando que a população de jovens se sobrepõe da 

faixa etária mais elevada.  

Com relação ao sexo, 100% dos entrevistados são do sexo masculino. De 

acordo, com sua ocupação, trabalho ou emprego dos questionados, 50% exercem a 

atividade da pesca e agricultura familiar, 25% não tem nenhuma atividade que gere 

renda e 25% atuam na área do turismo. 50% ganham de 2 a 3 salários mínimos, 25% 

até um salário mínimo e 25% nenhuma renda mensal fixa. Sobre outras atividades 

remuneradas, além das práticas rurais no município foram apontadas comércio, 
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servidores públicos municipais, que compõem a economia local. Entende-se que as 

atividades econômicas vinculadas a alimentação, desenvolvidas pelos residentes são 

na sua maioria típicas de áreas naturais, e podem ser utilizadas como atrativos 

culturais na prática do turismo rural. 

Identificou-se que 100% dos entrevistados possui conhecimento a respeito do 

que significa o turismo rural. As informações foram obtidas através de cursos e 

palestras, documentos disponibilizados na internet, através do curso de turismo, 

comerciais vinculados pelo governo. Conforme identifica-se a seguir na fala de um 

residente: 

 

“O turismo rural é isso, aonde ele vai até a localidade contemplar o 
meio ambiente, é se hospedar nessa localidade, nas fazendas [...]”. 

 

Enquanto no entendimento do gestor do município de Ilha Grande - PI e da agência de 

viagem, respectivamente, sobre turismo rural: 

 

“O turismo rural é justamente aquilo rural, aquela antiga fazenda né, 
as matas virgens, cajueiro [...], sede de fazenda antiga [...], no caso a 
Fazenda Cotia que fica no perímetro do município”. 
 
“Uma atividade turística desenvolvida no meio rural, como fazendas, 
roças, etc”. 

 

É perceptível o conhecimento empírico nas conceituações apresentadas pelos 

gestores, porém, os discursos versam sobre os mesmos aspectos, como a 

contemplação do meio ambiente, presença de construções rurais. Sobre o 

desenvolvimento da atividade de turismo rural no município de Ilha Grande - PI, 100% 

mostra-se favorável. Respostas justificadas por entenderem que a atividade pode 

gerar renda para os que não possuem, desde que vinculada a participação da 

comunidade. 

Em todos os questionários analisados, fazem relação entre o turismo rural e 

os aspectos econômicos da atividade, a necessidade da inclusão da comunidade, bem 

como a infraestrutura necessária, como, por exemplo, os equipamentos de 

hospedagem citados no último discurso do Secretário Municipal de Desenvolvimento, 
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Turismo e Meio Ambiente, e que menciona a ineficiência do setor hoteleiro no 

município: 

 

“O turista pernoita no município porque ele que vai deixar renda, 
porque já existem pessoas que fizeram trabalho de receber turistas, 
oferecer questões de cama e café, existe até um projeto na outra 
gestão que era o cama e café, que já tem alguém aqui que trabalha 
com essa atividade e a gente tá querendo ampliar que parceiros 
façam esse tipo de turismo que vai deixar renda para o município 
mais tempo pra tá visitando”. 

 

Com base na gestão participativa analisada no discurso do Secretário, é possível 

que o turismo seja integrado em toda a região para que seja realizado em conjunto 

com todos os atores do município. Já na opinião do gestor de agência de viagem 

aborda, através da gestão a comunidade passa a ter maior participação na organização 

e planejamento da atividade.  

Com base na análise dos dados, foi possível observar que é importante a 

participação da comunidade no planejamento turístico, para que ocorra a inserção 

para a geração de emprego e renda, além dos benefícios estruturais que a comunidade 

necessita tanto infraestrutura básica quanto turística. Fator esse que tanto a 

comunidade quanto os gestores entendem como fundamental para o 

desenvolvimento da atividade turística. 

Com a análise dos dados, considera-se que o turismo rural é uma alternativa de 

desenvolvimento local, que deve integrar todos os atores interessados na atividade, 

poder públicos, privado e comunidade, para que componham a gestão participativa 

como forma de planejamento atuante, para o incremento da atividade turística e que 

os envolvidos nesse processo devem participar ativamente tanto no planejamento 

quanto na execução, para que todos possam usufruir dos benefícios proporcionados 

pela gestão participativa do turismo rural. 

 

Considerações Finais 

O turismo é um fenômeno que gera benefícios estruturais e sociais na 

localidade no qual está inserido, desde que suas ações sejam pautadas na 
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sustentabilidade de seus recursos. No município de Ilha Grande – PI, município que 

pertence a Rota das Emoções, verifica-se a potencialidade da região para a prática do 

turismo rural, uma vez que, na localidade há atrativos naturais, como as áreas rurais 

próximas a rios, lagoas, dentre outros e culturais, que versam sobre o modo de vida da 

comunidade local baseado em práticas advindas de ambientes do interior, que servem 

de alicerce do turismo rural. 

Os atrativos presentes na região conferem ao turismo o domínio do território 

por meio das relações sociais, esse domínio é explicado através do uso que o turismo 

faz do meio ambiente como matéria prima. Desse modo, o turismo utiliza os espaços 

rurais para a realização de suas atividades, esse uso é fundamentado no planejamento 

de suas ações entre os setores presentes no município, propondo a gestão 

participativa entre poder público, iniciativa privada e comunidade, para que o 

desenvolvimento seja disponibilizado a nível local e regional. 

Diante da discussão exposta, fez-se necessário um estudo acerca da gestão 

participativa, em especial a gestão do território turístico, para o seu desenvolvimento 

através do turismo rural, pois essas áreas estão abandonadas devido à sazonalidade 

produtiva e ao desenvolvimento de outros segmentos turísticos, e pela falta de 

incentivo, tanto por parte do poder público quanto privado. 

Partindo desse pressuposto, faz-se necessário o planejamento com a 

participação da gestão pública, privada e comunidade para que tais problemas 

comecem a ser solucionadas, e o município seja estruturado para a população local e 

aos turistas. Desse modo, fortalecendo o turismo rural, para que se torne uma 

realidade no município, não deixando de lado o comprometimento com gestão 

participativa como alternativa de crescimento por meio da geração de emprego e 

renda e como consequência a melhoria da qualidade de vida dos habitantes por meio 

das atividades turísticas do espaço rural, sejam eles, moradores ou turistas. 

Portanto, os resultados apresentados nesse estudo podem contribuir para 

embasar próximas iniciativas, uma vez que, as considerações apresentadas não 

constituem uma resposta em si, como uma única verdade, mas, representa um início 

para novas discussões acerca da gestão participativa do turismo rural e suas possíveis 

contribuições para o desenvolvimento do município de Ilha Grande - PI. 
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AS DIVERSIDADES PAISAGÍSTICAS DOS PARQUES DE 
APUCARANA (PR) 

The diversity of landscape Apucarana parks (PR) 
 

Cintia Silvia Carvalho239 
Juliana Margarida Siqueira240 

 

Eixo Temático: Territórios Transfronteiriços e Turismo 

Resumo 
O presente ensaio textual salienta as particularidades dos diversos parques construídos na 
cidade de Apucarana (PR). Com origens distintas, os parques compõem os atrativos turísticos 
da região, além de serem espaços de lazer e de manifestação religiosa. Nesse contexto, foram 
caracterizados alguns elementos destes ambientes que os destacam de acordo com sua 
finalidade. O cunho religioso predomina em alguns parques, pertinentes a ligação política que 
outrora efetivou as construções. Também os espaços destinados à preservação da fauna e da 
flora demonstram a preocupação local, em conservar os recursos naturais, fazendo uso das 
unidades de conservação para proteger estes ambientes. Por estas vias, a presente análise 
buscou apresentar as particularidades das paisagens distintas que formam Apucarana por 
meio da constituição destes parques, localizados nas proximidades e em próprio solo urbano. 
Para tanto, a partir da visita in loco, foi sistematizado os principais espaços e paisagens, 
através de registros Fotográficos, que caracterizam estes ambientes, seguidos da discussão dos 
demais elementos que compõem estes espaços. 
Palavras-chave: Parque; Paisagem; Unidades de conservação. 
  

Abstract  
This textual essay highlights the peculiarities of the various parks built in the city of Apucarana 
(PR). With different origins, parks make up the tourist attractions of the region, and are leisure 
spaces and religious expression. In this context, some elements were characterized these 
environments that highlight according to its purpose. The religious nature prevails in some 
parks, relevant political connection that once effected the buildings. Also spaces for the 
preservation of fauna and flora, demonstrates local concern, conserve natural resources, 
making use of protected areas to protect these environments. For these routes, the present 
analysis aimed to present the particularities of the different landscapes that form Apucarana 
through the establishment of these parks, highlighting the number of them, arriving to ten, 
located nearby and own urban land. Therefore, from the on-site visit was systematized the 
main spaces and landscapes, through photographic records that characterize these 
environments, followed by discussion of other elements that make up these spaces. 
Key words: Park; Landscape; Protected Areas. 
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Introdução 

O conceito de paisagem dentro da geografia vem sendo discutido há muitos 

anos. De acordo com Corrêa (2008) na geografia tradicional o conceito de paisagem foi 

privilegiado com discussões de região natural e região paisagem, assim como os de 

paisagens culturais, gênero de vida e diferenciação de áreas. Durante a geografia 

teorética- quantitativa este conceito foi pouco discutido, uma vez que o destaque 

nesta época era o conceito de espaço. Na geografia critica a ênfase foi dada na 

questão Espaço e Sociedade que deveriam ser trabalhados a partir de uma formação 

socioespacial que é sintetizado por alguns conceitos chaves, sendo um desses a 

paisagem. 

 Na atualidade a paisagem vem sendo estudada desde sua perspectiva 

geossistêmica, que atribui maior enfoque aos elementos naturais, até as relações 

sociais, que enfatiza as ações culturais que influenciam na formação da paisagem 

(Colavite, 2009). Assim a interpretação dada neste trabalho a respeito da paisagem 

procura compreender as transformações ocorridas no espaço, pelas ações naturais e 

principalmente pela a interferência antrópica. 

Desta forma o esboço teórico aqui apresentado é resultante de uma análise das 

paisagens que predominam no município de Apucarana no norte do Paraná por meio 

da diversidade dos parques construídos. Paisagens essas que contém poucas 

características de sua formação inicial, pois com o processo de urbanização essas 

sofreram transformações. Atualmente existem neste município paisagens que foram 

criadas com o intuito de aproveitar-se dos recursos naturais que a cidade apresenta 

como as fontes de água e vegetação. Existem ainda aquelas paisagens que foram 

recriadas para solucionar problemas tanto sociais como ambientais. E nessas áreas 

fizeram uso da questão religiosa, pois na maioria predominam parques de cunho 

religioso. 

Apucarana tem seu contexto histórico ligado ao processo de colonização do 

Norte do Estado do Paraná que se iniciou no ano de 1929, através da Companhia de 

Terras Norte do Paraná.  Esta região teve forte influencia da ocupação e colonização da 

Frente Paulista. 
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Caracterizaram essa frente ocupacional, principalmente, migrantes dos Estados 

de São Paulo e Minas Gerais. O principal atrativo que fora divulgado pela mídia, a fim 

de estimular a venda de terras do Norte do Paraná foi à fertilidade de seus solos. A 

“terra roxa” como era conhecida e cuja terminologia ainda se utiliza nos dias de hoje, 

foi criada por imigrantes que a caracterizaram pela cor avermelhada. Tal tipo de solo 

cobre toda extensão da região Norte Central Paranaense. E devido principalmente a 

fertilidade dos solos e as condições climáticas, a cafeicultura teve destaque na 

produção e que viria a se tornar a atividade econômica mais produzida na região 

(Hiera; Vercezi; 2010). A ocupação do Norte do Paraná se fez por dois elementos 

distintos, porém inseparáveis: a colonização rural e a fundação de núcleos urbanos. Em 

1944, a Companhia de Terras Norte do Paraná foi vendida a um grupo de capitalistas 

paulistas, passando a se chamar Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (Hiera; 

Vercezi; 2010). Sobre as diversidades ocorridas no processo de colonização dessa 

região, Müller (2001) ressalta que do ponto de vista econômico e paisagístico, o Norte 

do Paraná que fora resultado das atividades cafeeiras, tem pontos de contato com o 

Estado de São Paulo (Müller, 2001, p.89). 

Ainda sobre seu contexto histórico a cidade foi instalada em 1944 e após o 

auge do período cafeeiro, quando o setor rural sofre a influência das diversas 

intervenções político- econômicas, esta população que era predominantemente rural 

passa a ser essencialmente urbana, sobretudo a partir da década de 1970 (Manosso, 

2005).  Anteriormente ao período de colonização e ocupação, estes solos, em sua 

maioria estavam recobertos por uma cobertura vegetal denominada Floresta 

Estacional SemidecidualSub-montana e também por  Floresta Ombrófila Mista  (IBGE, 

1993), que devido às pressões antropogênicas, resume-se hoje, somente a alguns 

resquícios distribuídos ao longo dos rios ou em recorte geométricos de algumas 

propriedades, embora com uma biodiversidade bastante alterada (Manosso, 2005). 

No que se refere o potencial turístico da cidade, as autoridades municipais de 

Apucarana estão empenhados em alocar recursos e inserir o município em rotas 

turísticas. No entanto, este incentivo limita-se a alguns parques, igrejas e eventos 

existentes na cidade. Isso poderia aliar-se aos importantes recursos turísticos que a 

paisagem reflete, considerando todo seu contexto físico (relevo, florestas, climas, rios, 



 

 
1067 

etc) e seus aspectos socioeconômicos, que ao longo do processo histórico da região, 

impregnou a paisagem com diversas marcas que merecem entendimento e 

valorização, já que isso faz parte do patrimônio histórico e cultural da região 

(Manosso, 2005). 

 

Unidades de reserva natural 

De Acordo com Manosso (2005, p.100) a área urbana de Apucarana, com o 

passar dos tempos, ampliou-se de forma horizontal rapidamente, principalmente 

quando a cidade passou a receber grande contingente populacional originário do 

campo, pelo processo de êxodo rural. Com isso houve um crescimento desordenado e 

sem planejamento urbano ou ambiental. O que têm causado nos dias de hoje, uma 

série de impactos socioambientais. Desta forma como a Urbanização ilegal de algumas 

áreas de preservação permanente (lei nº 4.771 de 1965), situados ao longo das 

margens de rios ou nascentes, as quais também significam possibilidades de riscos 

frente à instabilidade ambiental das áreas. 

Como é o caso da nascente do rio Pirapó, que está localizado na área urbana e 

nas Coordenadas de 23°32’ 43.5’’ Sul e 51° 27’ 12.8’’ Oeste e em uma altitude de 855 

metros. A nascente fica em uma propriedade particular e passa por baixo da 

residência, como se pode observar na Figura a seguir. 
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Figura 3: Nascente do Rio Pirapó.  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

De um lado seria ilegal ter uma propriedade nesta localidade, tendo está 

nascente que ser protegida por um trecho de vegetação, por outro lado tem as 

questões sociais, pois o morador da residência tem medo de ser retirado do seu local e 

também pelo fato de não poder realizar ou transformar nada em sua propriedade.  

No outro trecho da nascente tem-se se um pouco da vegetação que restou da 

Floresta estacional semidecidual, apresentando em maior quantidade, mamonas, 

gramíneas. Nesse local encontra-se também um córrego canalizado. Pode-se observar 

na Figura a seguir que a nascente se perde por entre as construções, e que está 

paisagem se assemelha mais a um lote abandonado do que uma área de preservação.  

Nas proximidades da rodovia de acesso a cidade de Apucarana o Parque das 

Araucárias está situado nas coordenadas: 23° 31’ 34’’ Sul e 51° 26’ 34’’ Oeste, na 

altitude de 795 metros. Uma antiga propriedade particular, com produções de café, 

atualmente esta área perfaz a reserva de vegetação, composta por grande quantidade 

de araucárias. 
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Figura 4: Parque das Araucárias. 

 

Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 
 

Além da grande quantidade de araucárias encontradas distribuídas por esta 

reserva natural, o trecho de acesso à área, é rodeado por araucárias plantadas 

paralelamente, desenhando a paisagem. Como resquício ainda do período do cultivo 

do café, o parque possui uma residência, e o local destinado à distribuição e seleção 

dos grãos de café. Atualmente uma família reside no local, sendo responsáveis pela 

manutenção do mesmo. Contudo, este parque fora alvo de intensa degradação, 

levando o poder público municipal a elaborar a Lei Municipal nº 097/03, tendo como 

objetivo principal a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica a fim de evitar o desgaste de seus recursos naturais (Lei 

Municipal nº 097/03, Apucarana 2014).Com isso, o parque tornou-se área destinada à 

pesquisa científica, educação ambiental e lazer ecológico com a finalidade especial, 

conciliar a proteção da flora, da fauna, da água e dos demais recursos naturais e 

ambientais (Lei Municipal nº 097/03, Apucarana 2014). 

A mata nativa é representada pelo contato entre a Floresta Estacional 

Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária). Ainda nas 

dependências do parque existe um fundo de vale, na qual percorrem as águas 

pertencentes das nascentes do córrego Tarumã, Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi, 
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sendo este rodeado pela mata protetora. Portanto, percebe-se que o parque conta 

com a circulação maior de turistas e em destaque para pesquisadores ligadas as 

instituições de ensino, com pouca evidencia da participação da população local. 

 

Unidades de Lazer 

Diferente dos demais parques, os de lazer apresentam um diferencial, no que 

se refere à maior e presença de visitantes. Estas áreas, destinadas ao público, 

comportam mais atrativos a população, como no caso da exposição de animais 

silvestres.  

No entanto, o parque das Aves é uma área de conservação localizada na área 

urbana do município de Apucarana, contendo zoológico, playground e áreas verdes 

abertas à visitação pública, e por isso submetida aos impactos inerentes ao contato 

com a população (Gomes; Oliveira; Cunha, p.607, 2012). Localizado nas coordenadas: 

23° 33’ 42’’ Sul e 51° 27’ 12’’ Oeste, o parque das Aves está em uma altitude de 827 

metros. Este ambiente se destaca por estar dentro da cidade e possuir animais 

silvestres, o que se torna grande atrativo aos visitantes, em especial as crianças. 
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Figura 5: Parque das aves  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Atualmente, o parque conta com 225 animais, com destaque para as aves. 

Além disso, se encontram variedade de répteis, mamíferos e primatas. Quanto à 

estrutura, o parque conta com sanitários, churrasqueiras, e destaque para a primeira 

casa construída na cidade. Abrange uma área de 24,7 mil metros quadrados. 

(Apucarana, 2014). 

 

Figura 6: Primatas no parque das aves.  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 
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Além disso, próximo à entrada do parque existe uma área destina ao lazer das 

crianças, contendo vários brinquedos, em que os pais deixam os filhos para brincar. O 

ambiente é propício para o entretimento da família. 

Neste parque notou-se toda a estrutura criada com o intuito de estabelecer um 

ambiente de lazer, uma vez que o mesmo se encontra em solo urbano, facilitando o 

acesso da população.  

Dessa forma, destaca-se a importância ecológica desse parque, uma vez que 

possui grande variedade de espécies animais, além da vegetação que recobre toda 

área, ao mesmo tempo em que se encontra em área de intensa circulação. 

 

Unidades Religiosas 

A cidade de Apucarana apresenta-se com uma marcante presença religiosa, 

fato este que pode ser observado em sua paisagem. De acordo com Santos (1999, 

p.83-84): “A paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprimem 

as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 

natureza”. Além disso, “(...) A paisagem existe, através de suas formas, criadas em 

momento históricos diferentes, porém coexistem no momento atual” (1999, p. 84). 

Pelo que foi exposto, é possível entender a paisagem como uma construção 

humana e que adquiri a forma de sua época. Ela é uma ação cultural dos povos sobre o 

meio em determinada época histórica, mas que pode resistir em outras épocas ao lado 

de outras paisagens do momento atual. A paisagem pode ser apreendida pela 

visibilidade porque tudo aquilo que se vê, o que nossa visão alcança, é a paisagem. 

Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista alcança. (Santos, 

1998, p.61). Assim, a paisagem religiosa é resultado da história religiosa, dos símbolos, 

e das apresentações que prevalecem em determinado momento da história, e 

mantém sua materialidade visível, ao menos um padrão que conserve seu fundamento 

original. Apucarana se destaca em paisagens religiosas algumas mais antigas, outras 

nem tanto e algumas mais atuais. Algumas são heranças culturais como a Igreja 

Católica no centro da cidade. 

A Praça Rui Barbosa está localizada nas Coordenadas de 23° 32’ 53.8’’ Sul e 

51°27’36.6’’ Oeste em uma altitude de 861 metros. Na época da sua fundação, a Praça 



 

 
1073 

Rui Barbosa era chamada de Praça Palmas. A região sempre foi o centro do 

desenvolvimento comercial e social do município, sendo o lugar escolhido para a 

primeira igreja241 e para o primeiro campo de futebol. Ao seu redor, se desenvolveram 

os primeiros estabelecimentos comerciais. Hoje abriga a igreja matriz: A Catedral 

Nossa Senhora de Lourdes, esta foi inspirada nas piazzas italianas, e em sua fachada 

frontal, tem as imagens de São Pedro e São Paulo e com Nossa Senhora de Lourdes ao 

alto da torre dos campanários. Em 2004 foi realizado nesta um projeto de 

revitalização, com este o espaço ganhou chafarizes e espelhos d’ água, piso em paver, 

jardim elevado com cobertura de flores, platô renovado, novos bancos, luminárias e 

lixeiras, sendo um local agradável para a circulação e lazer. A seguir a Figura da Igreja. 

 

Figura 7: Catedral Nossa Senhora de Lourdes.  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Com os relatos acima é possível perceber a importância que está tem para o 

Município, pois está sempre se fez presente na história da cidade. Existem também 

algumas paisagens religiosas em Apucarana que foram criadas com intuito de melhor 

algumas áreas da cidade que apresentavam problemas sociais ou ambientais, e 

aproveitou-se também para fazer deste município um referencial religioso com o 

                                                           
241

A primeira igreja foi construída em 1939, na Praça Rui Barbosa, e foi destruída depois de um forte 
vendaval em 1941. A segunda foi erguida em 1944 e mais tarde deu lugar à Catedral Nossa Senhora 
de Lourdes, cuja construção foi iniciada na década de 50. 
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objetivo de atrair turistas para este lugar.  A seguir alguns exemplos de paisagens 

religiosas criadas e recriadas em Apucarana. 

O parque religioso criado é o Parque Santo Expedito que está localizado nas 

Coordenadas: 23° 34’ 04’’ Sul e 51° 27’ 44’’ Oeste em uma altitude de 797 metros. Este 

é resultado de um projeto com o objetivo de transformar uma área degradada por 

uma erosão (apresentava processos erosivos acelerados pela declividade do local e 

apresentava perigo de desmoronamento) e pelo acúmulo de lixo e entulhos. A solução 

encontrada para reverter à situação foi à construção deste. A seguir a Figura do parque 

mostra a declividade deste, sendo possível imaginar o tamanho da erosão que ali 

predominava. 

 

Figura 8: Parque Santo Expedito.  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Hoje o espaço oferece praça, parque infantil, anfiteatro e arquibancadas ao ar livre, 

capela ecumênica, portal/cenário, palco, gruta com a imagem de Santo Expedito, mirante com 

a imagem de Jesus Cristo, campo de futebol de areia, estacionamento, banheiros, muros de 

arrimo, piscinas de águas naturais, bica d’água, bancos, calçamento, iluminação, drenagem e 

canalização. A seguir a Figura mostra a gruta com a imagem do santo. 
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Figura 9: Imagens e banners com pedidos e agradecimentos de orações

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Desde meados de 2004, todos os dias 19, centenas de fiéis de Apucarana e 

região participam de Santa Missa (ao ar livre) em homenagem ao Santo. O parque é o 

marco inicial de implementação do "Caminho das Águas: Circuito da Fé", que visa unir 

religiosidade e meio ambiente de forma harmônica. Todo dia 19 de abril, é realizada a 

Festa Nacional de Santo Expedito, atraindo fiéis de todas as partes do País. Como este 

tem um santo como representatividade ficou um marco para a religião católica no 

município, tento boa aceitação tanto da população local como da região. 

Apesar de tentar resolver o problema da erosão e do deposito de lixo na área, 

este ainda não foi totalmente sanado, pois em algumas partes o problema continua. A 

criação do parque foi uma solução imediata, resolvendo parcialmente o problema de 

erosão, no entanto, o problema persiste sendo necessário novos estudos como meio 

de prevenção para que esta situação não se alargue. 

Outro exemplo de parque religioso voltado para a religião católica é o Parque 

da Redenção que está localizado nas Coordenadas de 23° 31’ 14’’ Sul e 51° 29’ 23’’ 

Oeste e com uma altitude de 631 metros. Este parque trata-se da revitalização de área 

de preservação permanente degradada às margens da Represa do Barreiro 

pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó. A implantação do Parque tem como 

principais objetivos: recuperação de área degradada, marcando o início do processo de 

revitalização das imediações do antigo “lixão” da cidade de Apucarana, bem como a 
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recuperação do curso superior do Rio Pirapó que abastece 28 municípios do norte do 

Paraná; transformação em área de uso público mediante dotação de infraestrutura e 

equipamentos urbanos e complementação do turismo religioso.  

Este parque temático religioso inserido no projeto “Caminho das águas”, 

circuito da fé. Parque da Redenção, que tem a Via Sacra como principal atrativo. Do 

nascimento à ressurreição, são 19 estações representadas por 96 personagens moldados 

em esculturas de três metros de altura, formando cenários ao longo do caminho principal 

às margens da represa. São 15 cenas propriamente na Via Sacra, sendo acompanhadas 

pelas demais estações que destacam pontos altos da vida pública de Jesus, como o 

batismo, a oração no Monte das Oliveiras e a Santa Ceia - que antecedem a condenação à 

morte e a cena em que zombam do sofrimento de Jesus. Para acolher os visitantes, o 

parque oferece um posto de atendimento com sanitários, lanchonete e centro de 

informações. Há ainda placas de comunicação visual, postes, luminárias e estacionamento. 

A seguir a Figura retrata o batismo de Jesus, eles aproveitaram do lago para moldar está 

paisagem: 

 

Figura 10 - Parque da Redenção. 

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Este parque tem mais visitações em feriados religiosos e na semana santa, 

onde é realizada pela igreja católica a via sagra. A Figura a seguir mostra a imagem da 
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santa ceia. Esta paisagem retrata os aspectos naturais e os culturais, pois os primeiros 

foram utilizados para a construção dos segundo.  

 

Unidades de Reserva Natural e Lazer (Parques mistos) 

Dentre os ambientes visitados, observou-se a existência de parques com 

funções diferenciadas, onde se situa área de reserva natural, formado por vasta 

vegetação e diversidade da fauna, ao mesmo tempo em que exercer papel 

fundamental como local de visitações turísticas. O parque da raposa apresentou tais 

características, tendo, pois a abrangência de uma densa vegetação, e estruturas 

destinadas ao lazer. 

Dessa forma, o parque da raposa está localizado nas coordenadas: 23°32’18’’ 

Sul e 51° 24’ 33’’ Oeste a uma altitude de 730 metros. A reserva natural deste parque 

tem como floresta característica a estacional semidecidual, formada por várias 

Araucárias.  

 

Figura 11: Parque da Raposa. 

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

Para acesso ao parque, é possível percorrer por entre a floresta, que possui 

calçamentos. A mata apresenta variedade no tipo de vegetação sendo uma reserva 

natural de fauna e flora totalizando 44,53 alqueires (Apucarana, 2013). 

O parque da raposa tem em seus redores, solos férteis, propiciando vários 

cultivos agrícolas. Além disso, é formado por pastagens e criação de gado. O mesmo 
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possui a criação de barragens, o que possibilita o parque tornar-se uma área de lazer, 

convidativo as visitações de populações. As suas margens existem algumas edificações 

destinadas aos visitantes, como quiosques e estruturas para a comercialização de 

alimentos.  A represa do parque das raposas é fruto do aproveitamento das águas 

dessa área que possui várias nascentes, sendo este artificial, fruto das limitações da 

barragem.  

Destaca-se que a vida útil dessa represa depende exclusivamente de cuidados e 

manutenções que evitem assoreamentos e possíveis esvaziamentos, já que suas águas 

são canalizadas e destinadas a esta área onde se encontra a represa. 

 

Figura 12 - Parque da Raposa.  

 
Fonte: CARVALHO, C.S; SIQUEIRA, J. M. 2014 

 

O rio deste parque pertence ao córrego ouro fino ligado a Bacia do Rio Tibagi, é 

em virtude de ser formada por várias nascentes, a Sanepar faz uso destas águas, 

realizando as captações para o abastecimento da cidade. O parque possui estruturas 

que permitem a aproximação dos visitantes às margens do lago, e também a 

visualização das variedades de peixes existentes. Por ser área formada por uma 

extensa floresta, o parque representa uma forma de manutenção da biodiversidade, 

no entanto, devido a circulação populacional, estes recursos naturais acabam 

recebendo a influencia humana e alterando toda a paisagem, fragmentando esta área.  

De maneira geral, desperta a curiosidade dos visitantes diante do volume de 

águas que banham o lago artificial, e também seus arredores. Sua paisagem, também 
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resultado da intensa modificação humana, principalmente devido a criação da 

barragem e quiosques, proporcionando ambiente voltado ao lazer turístico, ao mesmo 

tempo em que busca a preservação da reserva natural da flora e fauna encontrada em 

suas dependências.  

 

Considerações Finais  

O estudo da paisagem apresentada neste ensaio textual, a partir da 

caracterização das unidades de parques, expressa o conjunto de recriações humanas 

que modelaram o espaço. Estas por sua vez, são vistas por meio dos vários parques 

criados na cidade de Apucarana –PR. Suas expressividades, de cunho religioso, cultural, 

turístico, lazer, e reservas naturais, consistem em espaços criados com intuito de 

tornar Apucarana uma cidade turística. Neste contexto, o presente trabalho 

evidenciou as diversas formas de paisagens existentes, uma vez que refletem a forte 

interferência antrópica, que destinam a criação de parques a partir de interesses 

específicos, para atender as necessidades locais, principalmente no que se refere a 

cultura e a preservação de ritos religiosos.Os parques de reservas naturais ainda 

possuem a intenção da preservação destes recursos, do intenso processo de 

degradação humana, possibilitando a permanência da fauna e flora. Já os parques 

destinados ao turismo consistem em áreas de potencialização econômica, uma vez que 

a partir de empreendimentos turísticos, resulta em maior geração de lucro para a 

cidade e consequentemente a expansão.De maneira geral, os parques construídos na 

cidade de Apucarana contribuem para a formação de paisagens especifica, sendo que 

cada qual está associado a um contexto histórico, ao um interesse em particular e a 

uma finalidade. O resultado disso é a intensa e continua transformação dos elementos 

que formam a paisagem. 

Portanto, partindo do pressuposto de que a Geografia estuda a o espaço 

geográfico e as manifestações humanas no mesmo, é através da paisagem que se 

consegue identificar as relações sociais e naturais, que se materializam. Cabe, pois, 

destacar que a paisagem não é estática, pelo contrário, é dotada de uma considerável 

dinâmica, pois transformasse ao longo do tempo, conforme as evoluções humanas.   
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
NO TURISMO: ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE 

USINA TRÊS – LONDRINA-PR 
The importance of participatory planning in tourism : case study of the community Três 

Bocas – Londrina-PR 
 

Raphaelle Souza e Silva Maciel242 
Paloma de Almeida Renzi243 

 

Eixo Temático: Territórios Transfronteiriços e Turismo 

Resumo 
O turismo é uma atividade transformadora na maioria dos locais em que é implantado. Tal 
atividade traz resultados econômicos, sociais, educacionais, entre outros, para uma 
determinada comunidade, pois faz com que ocorra o deslocamento de pessoas de seu local 
habitual de residência para outros sempre de forma temporária. Porém, para que o turismo se 
desenvolva deve haver tanto o interesse por parte do turista em conhecer algo distinto quanto 
dos moradores locais em receber o turista, fazendo com que a atividade turística ocorra de 
forma harmônica e hospitaleira. 
Palavras-chave: Turismo; Rota Turística; Planejamento. 
  

Abstract 
The tourism is a transforming activity in most of the places where it accours. Such activity 
creats economic, social and educacional results to the given society. It happens because the 
tourism promotes the movement of people from their usual place to others, always in a 
temporary way. However, in order that the tourism evolves itself, it is necessary to have such 
the interest by the tourists in knowing distint things as by the locals on receiving the tourist. 
That makes the touristic activity occurs in an harmonic and wellcoming way. 
Key words: Tourism; Sightseeing tour; planning. 

 

Introdução  

Este trabalho apresentará a proposta da elaboração de uma rota turística 

utilizando as riquezas já existentes na Comunidade Usina Três Bocas. O projeto foi 

realizado pelos alunos e professores do curso de Turismo - Ênfase em Hotelaria, da 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) no ano de 2013. Este artigo tem o papel de 

divulgar o destino, tão pouco conhecido pelos próprios moradores da cidade de 

Londrina- PR, onde se encontra a comunidade. Além de introdutoriamente mostrar 

                                                           
242

 Turismo – Ênfase em Hotelaria. UNOPAR. Mestrado em geografia (especial) - UEL 
macielraphaelle@gmail.com. 

243
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que o planejamento participativo é uma alternativa que se bem empregado pode 

trazer benefícios onde instaurado. Há também o intuito de informar a diferença entre 

rota e roteiro, ainda muito confundido no meio. O roteiro proposto será gastronômica, 

artesanal, social e educacional.   

 

Desenvolvimento  

Uma breve história com localização geográfica  

Em 21 de Agosto de 1929, ao entardecer, o Patrimônio Três Bocas foi fundado, 

segundo relatos de um dos integrantes da expedição, George Craig Smith. (Museu 

Histórico de Londrina) 

Da nascente à foz do Ribeirão Três Bocas a linha reta é de 42 quilômetros, mas 

a extensão pela sinuosidade é desconhecida.  

Construída em 1943 a Usina Três Bocas, pela empresa Hidrelétrica de Londrina, 

devido a trechos de corredeiras e quedas, gerava, na época de seu funcionamento, 

aproximadamente 440 kilowatts. (Site Prefeitura de Londrina)  

Hoje a hidrelétrica fica situada dentro do Parque Ecológico Municipal Daisaku 

Ikeda.  

Está localizado no Distrito de Maravilha, distante aproximadamente quinze 

quilômetros do centro da cidade de Londrina, no norte do Paraná. Um local de turismo 

ainda pouco divulgado.  
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Figura 1 – Foto satélite 

 

Fonte: Google Maps, 2015 
 

Turismo 

Turismo são, “As atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e 

estadas em lugares diferentes do seu local de residência, por um período consecutivo 

de 24 horas a um ano, com o propósito de lazer, descanso, negócios e outros.” 

(Organização Mundial do Turismo – OMT, 2005). 

Existem outras visões sobre o significado supracitado como, por exemplo, a 

visão que afirma ser a “interação entre o turista, o núcleo receptor e de todas as 

atividades decorrentes dessa interação”. (BARRETO, 1995, p. 18) 

A maioria das pessoas enxerga que o Turismo é importante para uma 

localidade em desenvolvimento e serve como fonte de renda para as pessoas que nele 

trabalharam, contudo observam esta importância apenas nas cidades que detêm 

atrativos turísticos mais chamativos, por exemplo, praias e cachoeiras. Analisando as 

cidades, bairros, províncias e comunidades, podem ser notados que nem todas 

possuem esses segmentos de atrativos mais facilmente perceptíveis, porém fazem 

com que outros segmentos do turismo se destaquem, como no caso da Comunidade 

estudada. Nestas regiões também, o turismo surge como uma alternativa de 

desenvolvimento econômico e social. 
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Planejamento 

Atentado na comunidade, mediante vistas técnicas, a necessidade de um 

planejamento, que “[...] pode ser considerado como a formulação sistemática de um 

conjunto de decisões, devidamente integrado, que expressa os propósitos de uma 

empresa e condiciona os meios de alcançá-los”. (IGNARRA, 1999, p. 62)  

Ou seja, pôde ser analisado no projeto referido que, o planejamento possibilita 

perceber a realidade da Comunidade, no caso, o Patrimônio Três Bocas, através de um 

processo de avaliação, baseado em um referencial futuro. Para tanto, ele deve ser 

elaborado de acordo com o contexto social e os fatores externos do ambiente.  

O planejamento inserido no turismo se mostra, portanto, como um grande 

instrumento de fomento ao desenvolvimento socioeconômico da comunidade que 

será aplicado.  

Para tentar entender o que a comunidade buscava e características que só são 

mostradas quando se vai ao local, foram efetuadas pesquisas in loco e consultas com a 

comunidade local, com isso buscou-se a maior interatividade entre alunos e 

comunidade, visto que a solicitação de um planejamento e organização do turismo no 

local, foi uma necessidade vista pelos mesmos. 

Quando se inicia um planejamento precisar ser respondido alguns 

questionamentos, para que o projeto seja bem executado, como por exemplo, o quê, 

por que, quem, como, aonde, quando e quanto, essas sãos perguntas básicas para 

poder chegar a um planejamento ideal e compatível com o que se propunham. 

O planejamento turístico compreende várias etapas, primeiro o diagnóstico, 

prognóstico, estabelecimento de objetivos e metas, definição dos meios para atingir os 

objetivos, implantação do plano e acompanhamento dos resultados. (IGNARRA, 1999, 

p. 65). 
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Gestão Participativa 

Após a analise das pesquisas executadas na comunidade, foi averiguado a 

importância da implementação de uma gestão participativa, que seria a interação 

entre a população local e os gestores. Como citado por Teles e Lima (2011, p.135): 

Através dela, o poder público tem como obter a aprovação, a 
confiança e a cooperação da população local. A população local pode 
contribuir com conhecimentos, habilidades e recursos para gestão da 
área. O envolvimento da comunidade local também pode ajudar no 
melhor entendimento sobre os problemas que os gestores 
enfrentam, possibilitando um maior apoio às decisões 
administrativas. 

 

O planejamento participativo não busca apenas a democratização das decisões, 

mas também estabelecer as prioridades para as pessoas envolvidas no processo. 

Com a evolução do processo participativo faz com que o desenvolvimento da 

consciência pública, também contribua para a conservação dos recursos naturais 

existentes na área. (Teles e Lima, 2011). 

A partir desta ideia a população começará notar a melhoria na qualidade de 

vida, vão conservar os patrimônios turísticos com mais facilidade, pois entendem 

agora a real importância dos locais e do turismo para a localidade, vão ser gerados 

novos empregos, vão ocorrer melhorias nas infraestruturas que receberão os turistas 

(receptivo) e principalmente vão conseguir enxergar qual o fluxo de turistas vão às 

atrações. 

É importante ressaltar que á partir do desenvolvimento da comunidade com o 

planejamento participativo, necessariamente deve estar alinhado à preservação e 

conservação não apenas dos locais turísticos, mas também da cultura da população, 

para que não se percam valores. 

 

Rota e Roteiro  

Conforme citado anteriormente, a rota turística proposta será gastronômica, 

social, artesanal e educacional. Para ser entendido a necessidade de um roteiro 

turístico na região, é fundamental que se saiba a diferença entre Rota turística e 

roteiro turístico. 
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Rota é o “itinerário que se percorre para ir de um lugar a outro, especialmente 

por via marítima, aérea e terrestre; direção, rumo,...”.  (AURÉLIO, 2002, p. 689) 

Entendemos então, que a rota turística delimita onde será efetuado o roteiro, 

seu tamanho, quais estados ou países, qual o meio de transporte que irá se utilizar. 

Logo o conceito de roteiro turístico afirma que “Podemos entender roteiro 

turístico como um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe 

conferem identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, gestão, 

promoção e comercialização turística das localidades que formam o roteiro.”. 

(Ministério do Turismo - OMT, 2007) 

Analisamos a partir desta conceituação que o roteiro nós mostra por onde a 

pessoa ou o grupo irá passar, onde irá ser a alimentação do visitante, quantos dias, 

tempo que o turista ficará em cada local. 

Entendemos então que a rota é uma visão abrangente do que será executado 

no roteiro turístico, porém uma não existe sem a outra, o primeiro passo sempre será 

achar a rota e após traçada será executado o planejamento do roteiro.  

No Brasil os governos federal e estaduais utilizam o termo “Roteiro do Brasil” 

para potencializar suas políticas de regionalização do turismo, que se baseia na 

formatação de roteiros turísticos regionais integrados à programas de governo em 

todas as esferas (municipal, estadual e federal).  

Alguns autores utilizam também o nome “Circuito Turístico” que traz como 

objetivo principal o uso coletivo ou integrado dos atrativos e patrimônios de 

determinadas regiões, contudo não seria o nome correto a ser empregado. 

A rota turística é importante para a comunidade estudada, pois propõem, aos 

diversos atores envolvidos com o turismo, orientações para a constituição dos roteiros 

turísticos. Essas orientações vão auxiliar na integração e organização de atrativos, 

equipamentos, serviços turísticos e infraestrutura de apoio, resultando na 

consolidação dos produtos de uma determinada região, no caso a comunidade Usina 

Três Bocas. Estes são os processos que se gostaria de ser alcançado no referido 

projeto. 
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Roteiro proposto na Comunidade Usina Três Bocas 

Os locais selecionados para o roteiro da Comunidade Usina Três Bocas foram 

indicados pelos próprios proprietários interessados em participar na atividade turística 

proposta pelos alunos e professores, devido a isso foram os mesmos que fizeram o 

acompanhamento e explicação sobre o funcionamento de cada propriedade.  

São elas: Início e saída para o roteiro pela Igreja local. 

Logo após, fazenda de psiculturismo com explicações sobre todo o processo 

pelo qual o peixe, nesse caso a tilápia, passa até chegar ao consumidor final.  

 

Figura 2 – Foto da fazenda de psiculturismo 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013. 

 

Onde o visitante também terá interação com o peixe, podendo assim, entender 

mais facilmente tudo o que será explicado. (Figura 3) 
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Figura 3 – Foto da fazenda de psiculturismo 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013. 
 

Logo após, Pesque-Pague Três Bocas onde o visitante/turista podem pescar e 

se alimentar de pratos do local. Localizada na Estrada para Maravilha, km 04, funciona 

de segunda a segunda das oito horas às dezenove horas. 

 

Figura 3 – Foto do Pesque-Pague Três Bocas 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013. 
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Em seguida seguirá para Fazenda do senhor Kasuya, produtor de morangos e 

geleias. O visitante poderá colher seu próprio morango e levar para casa. Também 

localizada na estrada da Maravilha, km 06. 

 

Figura 4 – Foto do Pesque-Pague Três Bocas 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 

 

Figura 5 – Fazendas produtoras de hortaliças e verduras 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 
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Por fim, Parque Ecológico Municipal Daisaku Ikeda. 

 

Figura 6 – Parque Ecológico Municipal Daisaku Ikeda 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 

 

Dentro de sua área possui a Usina Três Bocas. 

 

Figura 7 – Usina Três Bocas 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 

 

Em todas as propriedades os visitantes/turistas podem comprar os produtos 

vistos, movimentando assim a economia da comunidade. 
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Figura 7 – Usina Três Bocas 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 

 

O roteiro tem a duração de oito horas, iniciando ás oito horas da manhã em 

frente á Igreja da comunidade, com a história e geografia da Comunidade, ao meio dia 

almoço no pesque e pague e encerrando as dezesseis horas no Parque Ecológico 

Municipal Daisaku Ikeda, com um pique nique de café da tarde para os 

visitantes/turistas poderem degustar um pouco da comida feita com a mandioca 

(coxinha, bolo, pudim, brigadeiro e suco) que é um ingrediente local, muito utilizado 

na culinária.  
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Figura 9 – Comidas preparadas pelas mulheres da comunidade 

 

Fonte: Raphaelle S. S. Maciel, 2013 

 

Este roteiro pode ser executado por qualquer idade, pois não existe 

dificuldade, devido o trajeto até as propriedades ser feito de carro, ônibus ou van. 

Ainda não possui acessibilidade a deficientes, em razão de ser um roteiro novo que 

precisa de adaptações. Sempre haverá um monitor nascido na comunidade junto ao 

grupo, para poder tirar as dúvidas levantadas. Os grupos podem variar de tamanho de 

15 a 30 pessoas.  

Serão aceitos grupos escolares e grupos maiores que poderão ser divididos em 

outros monitores. Será necessário agendar horário para todos os roteiros. 

O intuído será cobrar uma taxa que incluirá o monitoramento e o café da tarde, 

apenas o almoço e o peixe pescado no pesque pague não estarão inclusos, pois varia 

de cada pessoa.  

 

Considerações Finais 

Este projeto procurou promover a reflexão e o debate sobre a sustentabilidade 

do turismo na comunidade Três Bocas, através da criação e gestão da rota turística por 

meio de uma gestão participativa.  
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Foi possível averiguar que a divulgação da rota deve ser efetuada pelos 

principais meios de comunicação sendo eles jornais locais, Internet, rádios e 

principalmente ao término das missas.  

A rota pode trazer muitos benefícios sociais, econômicos e também a melhoria 

na integração da comunidade, pois fortalece os laços e vínculos sociais, aumentando 

sua organização e mobilização para receber os visitantes/turistas. Porém, ainda é 

necessário colocar o referido projeto em prática para poder ser investigado seus reais 

resultados para a comunidade. 
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TURISMO RELIGOSO: UMA ANÁLISE DO SANTUÁRIO 
BOM JESUS DA CANA VERDE – SIQUEIRA CAMPOS – PR 

Religious tourism: A Review of the "Santuário Bom Jesus da Cana Verde"- Siqueira 
Campos-PR 

 

Guilherme Ferrari Oliveira244 
Rodrigo Aparecido Mendonça245 

Vanessa Maria Ludka246 
 

Eixo temático: Territórios transfronteiriços e turismo 

Resumo  
O presente artigo busca analisar por meio de aporte teórico o espaço sagrado do Santuário 
Católico de Bom Jesus da Cana Verde, localizado no município de Siqueira Campos – PR. Além 
do espaço sagrado discutir-se-á o espaço geográfico e o espaço pelo viés do turismo além dos 
elementos turísticos que compõem este Santuário, demonstrando assim a realidade local do 
turismo religioso. O Santuário Bom Jesus da Cana Verde é destino para fiéis de várias partes da 
região do já mencionado município, movimentando um grande número de fiéis durante os 
festejos do Padroeiro do Santuário. O aporte teórico para a discussão realizar-se-á com 
autores como Bertrand (2004); Cruz (2001) e Santos (1988). 
Palavras-chave: Turismo; Religião; Espaço Simbólico. 
 

Abstract 
This article aims to analyze through theoretical contribution, the sacred space of the 
"Santuario Católico de Bom Jesus da Cana Verde", located on the Municipality of Siqueira 
Campos-PR. In addition to the sacred space is to discuss the geographic space and the space 
from the perspective of tourism beyond the tourist elements that make up this sanctuary 
demonstrating the local reality of religious tourism. This Sanctuary is the destination for 
believers from various parts of the municipality region, moving a large number of believers in 
the Patron of the Sanctuary festivals. The theoretical contribution to the discussion was held 
with authors such as Bertrand (2004); Cruz (2001) and Santos (1988). 
Key words : Tourism; Religion; Symbolic space 
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Introdução 

Considerando o turismo, como uma prática social, e se tomarmos o turismo 

religioso como base, temos aí, intrínsecos inúmeros aspectos da pratica social, tendo 

em vista a motivação especifica relacionada com o turismo religioso. É nesse sentido, 

que o presente artigo buscará a compreensão do turismo religioso no Santuário 

Católico Bom Jesus da Cana Verde. 

O Santuário Bom Jesus da Cana Verde situado no município de Siqueira Campos 

– PR (Figura 1) torna-se um atrativo turístico para fiéis católicos com a tradicional festa 

do Bom Jesus da Cana Verde. Com 18.454 habitantes (IBGE 2010) o município recebe 

inúmeros visitantes da Diocese de Jacarezinho e de outras localidades na tradicional 

festa do Bom Jesus da Cana Verde.  

 

Figura 1 - Mapa do Município de Siqueira Campos - PR 

 

Fonte: ITCG 
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Segundo a OMT, “(...) o turismo é uma modalidade de deslocamento espacial, 

que envolve a utilização de algum meio de transporte e ao menos um pernoite no 

destino (...)” (CRUZ, 2001, p.4). 

Se tomarmos por base apenas o turismo religioso, inerentes apenas no 

conceito de turismo acima citado, e segundo Andrade (2000) o turismo religioso sendo 

(...) O conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a 

realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam a 

fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas a religiões, denomina-

se turismo religioso.  

É nessa perspectiva que se apresentará este ensaio, que foi pautado em dados 

bibliográficos e que propõe um estudo de caso do Santuário Bom Jesus da Cana verde 

em Siqueira Campos – PR o qual nos mostrará a realidade do Turismo Religioso como 

um grande potencial para esse município. 

É importante destacar que o turismo religioso vem se tornando uma área 

bastante visada, visto a importância da religiosidade para as pessoas. É nesse sentido 

que a pesquisa sobre o Santuário Bom Jesus da Cana Verde que por muitos é 

desconhecido se torna importante, buscando compreender os fatores condicionantes 

a propiciar o turismo religioso no já mencionado Santuário. 

Realizar-se-á inicialmente a discussão acerca do conceito geográfico do espaço 

e espaço simbólico, correlacionando com o turismo e sua ligação com a religião. 

Posteriormente, far-se-á o estudo de caso, o qual busca a compreensão dos aspectos 

turísticos do referido Santuário a fim de demonstrar a realidade local do turismo 

religioso no já referido município. 

 

O Espaço Sagrado e o turismo religioso no Santuário Bom Jesus da Cana 
Verde. 

Antes de ingressar nas discussões a cerca do Turismo e do Turismo religioso far-

se-á inicialmente uma breve contextualização do conceito geográfico Espaço e 

também de sua ramificação – O Espaço Sagrado. 

O Espaço, considerando uma dentre tantas perspectivas dentro da Geografia, 

pode ser considerado o local onde a vida transcorre, onde os processos sociais ao 
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interagirem com o meio evidenciam toda a dinâmica existente para afirmação e 

existência do espaço.  

Santos (2006, P.63) afirma que “o espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não consideradas isoladamente, mas com quadro único no qual a historia se 

dá”. Portanto pode-se considerar o espaço a base material para as inter-relações da 

sociedade com a natureza, e ainda não sendo estático, mas sim, dinâmico.  

Nesse sentido da percepção do espaço, Milton Santos afirma que: 

[...] O espaço se impõe através das condições que ele oferece para a 
produção, para a circulação, para a residência, para a comunicação, 
para o exercício da politica, para o exercício das crenças, para o lazer 
e com condição de “viver bem” (2006, p. 55). 

 

Nessa concepção de espaço apontada por Milton Santos, pode-se observar a 

importância das atividades nele (espaço) realizadas. No que se refere ao exercício das 

crenças compreende-se ai a formação de um espaço sagrado.  

Para Eliade (1992), o sagrado é aquele que opõe-se ao considerado profano. 

Porem ressalva que “os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes 

posições que o homem conquistou no Cosmos”. Se considerarmos apenas o ser 

humano religioso, há tanto o espaço repleto de significados, qualitativo, quanto o 

espaço considerado amorfo. Ainda na concepção de Eliade (1992) “todo espaço 

sagrado implica uma hierofania, uma irrupção do sagrado que tem como resultado 

destacar um território do meio cósmico que o envolve e o torna qualitativamente 

diferente”. Portanto para o ser humano religioso o espaço considerado sagrado difere 

do entorno e dos demais lugares, obtendo assim forte significado, e onde se expressa 

completamente a atitude religiosa e ser mais diversificados ritos. 

Croatto (2001) assemelha-se ao conceito apresentado por Eliade (1999) ao 

destacar que “o lugar sagrado é um espaço ‘recortado’ dentro do grande espaço 

cósmico ou telúrico”. Assim sendo esse espaço acima citado, torna-se uma 

exemplificação do mundo onde a existência acontece, e dentro desse espaço, o templo 

tende a se tornar o centro e a valorização do mundo. 

Ainda segundo Eliade (1992), sobre a relação que o ser humano religioso 

apresenta em relação ao espaço sagrado: 
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[...] visto que o homem religioso só consegue viver numa atmosfera 
impregnada do sagrado, é preciso que tenhamos em conta, uma 
quantidade de técnicas destinadas a consagrarem-lhe o espaço. (...) o 
sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, 
fonte de vida e fecundidade. 

 

Portanto o espaço sagrado torna-se um local de convivência do amor por parte 

dos fiéis que nele se encontram. O individuo que nele “habita” entra em contato com 

sua fé como afirma Rosendahl: 

O espaço sagrado é um campo de forças e de valores que eleva o 
homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio 
distinto daquele no qual transcorre sua existência. É por meio de 
símbolos, dos mitos e dos ritos que o sagrado exerce sua função de 
mediação entre o homem e a divindade. É o espaço sagrado, 
enquanto expressão do sagrado, que possibilita ao homem entrar em 
contato com a realidade transcendente chamada deuses, nas 
religiões politeístas, e Deus, nas monoteístas. (1996, P. 30) 

 

Pode-se afirmar, portanto, que é no espaço que ocorrem as mais variadas 

formas de turismo. Assim, faz-se necessária uma discussão sobre turismo e 

considerando suas inúmeras definições destaca-se a utilizada pela OMT – Organização 

Mundial do Turismo, como coloca Cruz (2001, p.4): 

Segundo essa organização, o turismo é uma modalidade de 
deslocamento espacial, que envolve a utilização de algum meio de 
transporte e ao menos um pernoite no destino; esse deslocamento 
pode ser motivado pelas mais diversas razões, como lazer, negócios, 
congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam a 
formas de remuneração direta. 

 

Para Cruz (2001) pode-se abstrair da definição dessa organização que todo tipo 

de viagem é considerado turismo, independente da motivação desse deslocamento 

para um determinado local. 

Definir o conceito de turismo para Cruz (2001) facilita na orientação dos 

trabalhos para organismos oficiais. Cruz (2001) afirma que, com essa dimensão de 

turismo apontada pela OMT sugere que viagem e turismo sejam sinônimos, portanto: 

[...] o cidadão que viaja para tratar de sua saúde, por exemplo, ainda 
que não tenha qualquer momento de lazer em seu destino, será 
abarcado pelas estatísticas de turismo da mesma forma que o 
individuo que, em férias, viaja por meio de um pacote turístico e 
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passa por todo o tempo de sua permanência no destino usufruindo 
de uma gama de infraestruturas e serviços de lazer disponíveis no 
lugar visitado (CRUZ 2001, p. 4-5). 

 

Portando, pode-se afirmar que o fluxo de pessoas, ou seja, esse movimento 

entre um lugar e outro pode ser considerado turismo, ainda que a pessoa esteja em 

busca de outros serviços que não sejam de lazer. Cruz (2001) afirma que o turismo é, 

portanto antes de tudo uma prática social, que envolve o deslocamento de pessoas 

pelo território tendo o espaço geográfico seu objeto de consumo. 

Cruz (2001) aponta que o turismo de lazer se apropria dos espaços e os 

reorganiza, essa apropriação segundo a autora faz com que seja necessária uma 

distinção entre uma e outra modalidade.  

Dentre as mais variadas formas de turismo que existem dentro de suas 

inúmeras definições há de se destacar neste artigo o turismo religioso, visto que as 

discussões apresentadas a diante serão sobre um Santuário Católico. Nesse sentido 

Beltrão (2001) apresenta coloca e o Turismo Religioso como aquele que: 

Consiste na prática de questões inerentes à fé e à visitação a lugares 
ditos sagrados. Diversos lugares no mundo essa prática turística é 
bastante comum e que já se encontra no contexto social e 
econômico (P. 49). 

 

Paralelamente ao que diz Beltrão, Seabra (2007) nos apresenta o Turismo 

Religioso como: 

[...] aquele organizado industrialmente para receber turista e, na 
maioria das vezes, é empregado como sinônimo de peregrinação. 
Consiste numa versão moderna de comercialização massificada da fé, 
cuja estrutura inclui os serviços de operadoras encarregadas do 
emissivo e receptivo, meios de hospedagem, restaurantes, 
entretenimentos diversos, oferta de roteiros alternativos e produção 
de suvenires. (P.55) 
 

Deste modo podemos compreender o Turismo Religioso alinhado as questões 

da fé dos fiéis, que peregrinam em direção a cidades como Aparecida do Norte – SP 

como afirma o próprio Seabra (2007). 



 

 
1100 

No Brasil segundo dados do MTur247 (2013) são movimentados cerca de 15 

(quinze) bilhões de reais em cidades como: Nova Trento – SC, Aparecida do Norte -SP, 

Trindade - GO, Santa Cruz - PA e Bragança – PA.  

Em paralelo ao que diz o Ministério do Turismo, surge o Santuário de Bom 

Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos – PR, que por muitos é desconhecido mas 

que atrai fiéis de varias partes, insurgindo assim um novo espaço para o Turismo 

Religioso na região Sul do Brasil. 

Desse modo o turismo religioso implica por sua grande geração de fluxos de 

pessoas e de capital em um investimento para que os turistas sejam bem atendidos 

em suas necessidades básicas. Com essa gama de locais turísticos religiosos a Igreja 

Católica como afirma Andrade (2000, p.80) se tornou a pioneira em organização 

hoteleira mundial, e a necessidade humana fez com que esse ramo turístico se 

tornasse um dos mais lucrativos dos comércios de serviços. 

A partir dessas analises de Espaço, turismo e turismo religioso é necessário a 

busca por uma realidade do Norte Pioneiro do Paraná, o qual apresentar-se-á a cidade 

de Siqueira Campos – PR e o Santuário Bom Jesus da Cana Verde o qual demonstrará a 

realidade local. 

 

O Santuário Bom Jesus da Cana Verde – uma análise da Geografia do 
Turismo. 

O Santuário Bom Jesus da Cana Verde localiza-se no município de Siqueira 

Campos– PR localiza-se na parte alta da cidade e ocupa uma área de 

aproximadamente 28 mil metros quadrados (Figura 02). 
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Figura 2 - Santuário Bom Jesus da Cana Verde 

 

Fonte: <http://www.rotadorosario.com.br/programacao_mostra.php?id=52>. Acesso em: 04 
de Nov. 2014 

 

A festa em consagração a imagem de Bom Jesus da Cana Verde, acontece na 

cidade de Siqueira Campos, desde 1934, repete-se anualmente em meados de julho, e 

têm seu ápice, no dia do padroeiro, 06 de agosto, tendo assim aproximadamente 10 

dias de festa religiosa. Porem todo dia 06 de cada mês há celebrações no santuário, 

referente a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. 

 A imagem do Bom Jesus (Figura 3) encontra-se na Igreja Matriz do município e 

possui diversas historias acerca de sua origem. A mais aceita dão conta de que um 

escravo que no inicio do século passado ao ter fugido de um fazendeiro de Carlópolis, 

e temendo a punição esculpiu a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, a qual 

ficou na referida fazenda, e o dono doou certa quantia de terras ao santo, que 

posteriormente após seu falecimento foi cobrado pela diocese de Jacarezinho e a 

imagem enviada a igreja de Siqueira Campos por haver ali melhor capacidade para 

receber romeiros.  
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Figura 3 - Imagem do Bom Jesus da Cana Verde 

 

Fonte: <http://www.npdiario.com/noticia/9243/festa-do-bom-jesus-recebe-100-mil--
romeiros>. Acesso em: 04 de Nov. 2014 

 

Há outra versão, que da conta que nas terras do município de Carlópolis veio 

morar um senhor que trouxe consigo a imagem, e indo morar na divisa de Siqueira 

Campos, prometendo doar a Carlópolis a imagem. Porém a imagem acabou sendo 

levada a Siqueira Campos, ali permanecendo até hoje. Após a constatação de vários 

milagres atribuídos ao Santo, bem como o aumento no fluxo de romeiros, a festa foi 

ganhando notoriedade sendo uma das mais importantes festas religiosas do norte 

pioneiro paranaense. Estima-se que o Santuário receba cerca de 100 mil peregrinos 

nos dez dias de festas, lembrando que a população do município, segundo (IBGE 2010) 

são de aproximadamente 18.000 mil habitantes, pode-se constatar a importância e 

magnitude da mesma para a economia do município. 

As festividades religiosas são sempre marcadas com muita fé pelos romeiros e 

moradores da cidade. A missa e procissão (Figura 4) são acompanhadas por um grande 

número de fiéis, demonstrando a fé das pessoas no Santo da Cana Verde. 
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Figura 4 - Procissão com a Imagem do Bom Jesus da Cana Verde 

 

Fonte:http://www.npdiario.com/noticia/9243/festa-do-bom-jesus-recebe-100-mil--romeiros. 
acesso em: 04 de Nov. 2014 

 

O Santuário é importante ponto de peregrinação, no contexto regional, e faz 

parte do itinerário religioso da Rota do Rosário, o que acaba contribuindo para atração 

de religiosos e adeptos do turismo religioso, vindos das mais variadas regiões do país, 

mas principalmente da arquidiocese de Jacarezinho e região. 

Os peregrinos realizam viagens por motivação religiosa e, no caso especifico da 

festa de Bom Jesus da Cana Verde, além da religiosidade, há também o enfoque 

gastronômico, visto que são servidos além do tradicional churrasco, diversas produtos 

alimentícios, nos arredores do Santuário, onde os romeiros ao adquirirem as porções 

das referidas refeições, se assentam no gramado do bosque que situa-se na parte 

superior do local, utilizando cobertores e lençóis como forro ou assento, contribuindo 

para esfera de lazer e confraternização. 

Há também uma importante exploração comercial, que se realiza nas ruas no 

entorno do Santuário, um grande comercio popular a céu aberto, onde pode-se 

adquirir, além de suvenires religiosos, produtos eletrônicos, brinquedos, roupas, filmes 
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etc... Contribuindo ainda mais para a economia do município e servindo como mais um 

atrativo aos visitantes que visitam a cidade. As tendas montadas (Figura 5) visam 

garantir uma melhor receptividade aos romeiros, buscando assim uma melhora na 

infraestrutura do lugar que recebe um grande numero de pessoas durante os festejos 

religiosos. 

 

Figura 5 – Tendas para a realização da Festa 

 

Fonte: SIMÕES,C. Disponivel em < 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=762181493840243&set=pcb.762181610506898&

type=1&theater>  acesso em 04 de Nov. 2014 
 

É necessário destacar que a festa acontece num período especifico do ano, e 

como tem apenas 10 dias, nesse período de tempo conseguem chegar a um numero 

expressivo de visitantes conforme já mencionado.  

Devido ao grande fluxo de pessoas que passam pela cidade gera-se uma 

demanda grande de serviços não somente na área religiosa, haja vista que os romeiros 

necessitam de outros tipos de serviços como: locais para descanso, farmácias, 

comércios entre outros que são oferecidos pelo município, o que demonstra a 

importância da festa religiosa para outros setores de Siqueira Campos – PR. 
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Considerações Finais 

A partir do que foi aqui explanado, pode-se observar que o turismo é uma 

prática social e sua ocorrência nem sempre está ligada ao ato de estar praticando o 

lazer. Sua ocorrência se afirma no espaço de modo a ser nele seus principais e efetivos 

acontecimentos. 

O Espaço sagrado torna-se uma vertente do espaço enquanto conceito, uma 

vez que as pessoas utilizam-se dele para reafirmar sua fé e suas crenças em uma 

divindade superior.  

No caso do estudado podemos observar que a fé é muito mais latente nas 

pessoas por conta das histórias que envolvem a imagem e o santuário do Bom Jesus da 

Cana Verde em Siqueira Campos. Muitas pessoas partem para essa pequena cidade do 

norte pioneiro do Paraná com sua fé na bagagem, em busca de milagres ou de fazer 

agradecimentos.  

É inerente a discussão levantar hipóteses que possam modificar e ampliar o 

turismo referente ao Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Uma possível inserção em 

uma rota de fé diferente da singela Rota do Rosário alçaria o já mencionado santuário 

a uma realidade diferente, transformando-o e apresentando-o a muitas pessoas que o 

desconhecem, desenvolvendo assim melhores condições aos romeiros e 

movimentando a economia local.  

A verdade é que no momento em que estão já se dirigindo a essa localidade 

praticam o turismo, de modo a sair das suas casas e buscar um espaço sagrado 

praticam, portanto o turismo religioso movimenta a cidade nas principais datas com 

muitos turistas e fiéis que vão festejar o santo da Cana Verde. 
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