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APRESENTAÇÃO 

 

Criado como uma atividade interna do Programa de Pós-Graduação em Geografia, o 

Seminário da Pós-Graduação (SPGG) foi promovido com o intuito de aprofundar o debate 

científico da Geografia entre os alunos do PPGG UNESP Rio Claro e toda a comunidade 

acadêmica, apresentando as pesquisas realizadas no nível da pós-graduação. No decorrer dos 

anos, com a realização de novas edições e o consequente ganho de visibilidade, o Seminário 

se expandiu e hoje conta com uma estrutura e organização de um evento nacional. 

 

A XIV edição do Seminário foi realizada conjuntamente ao II Congresso Brasileiro de 

Organização do Espaço (II CBOE), tendo como tema ―Soberania e Ciência no século XXI: a 

decolonialidade do saber como novo paradigma geográfico?‖. Apesar de tratar-se de um 

tema novo para a Geografia, tem sido construído no campo das Ciências Sociais desde os 

anos de 1940 ainda com o Pós-colonialismo na Europa, chegando à América Latina na década 

de 1990 pelos trabalhos de Aníbal Quijano. 

  

A forma ou os pilares do conhecimento pelo que verificamos de Brasil ou de América Latina, 

África e Oriente Médio, é sustentado por um embasamento eurocêntrico que escancara um 

sistema hierárquico na construção da ciência, estando o Norte Global (Europa e Estados 

Unidos) teorizando e aplicando seus resultados e o Sul Global, como a fonte das experiências 

estudadas, figura como um mero receptáculo dessas aplicações. 

  

A decolonialidade se baseia na necessidade de se consolidar um movimento de resistência 

teórico e prático, político e epistemológico, à lógica da modernidade/colonialidade. Esse 

movimento busca romper com essa colonialidade do poder que controla a economia, a 

autoridade, a natureza e os recursos naturais existentes, o gênero e a sexualidade, bem como o 

próprio conhecimento. São verdadeiras formas de continuidade da colonização no qual os 

diferentes povos/territórios na então região latino-americana foram submetidos. 

  

A partir de uma leitura geográfica, o evento teve como objetivo, além de situar como o 

pensamento decolonial, contribuir para a construção da soberania brasileira e 

latino-americana. Logo, o II CBOE e XIV SPGG foi bastante oportuno tendo em vista, 

também, o atual momento histórico vivenciado na América Latina, marcado por um avanço 

de políticas conservadoras nos campos social, político e econômico, afastando a possibilidade 

de um aprofundamento de relações de integração regional. 

  

Nesse sentido, a programação das atividades do II CBOE e XIV SPGG buscou oferecer um 

ambiente de intensa reflexão em torno das questões que tangem a Geografia, especialmente, 

aquelas que envolvem a construção de um território soberano, de um pensamento com efetiva 

autonomia e do avanço de uma sociedade mais humana e justa. 

  

 

Comissão de Eventos PPGG 

Rio Claro/SP, março de 2019. 
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24/03 – Domingo 

Conferência de Abertura 

“Soberania e Ciência no Século XXI: a decolonialidade do saber como novo 

paradigma geográfico?” 
Mediador: Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira de Godoy (UNESP) 

Conferencista: Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves (UFF) 

 

 

25/03 – segunda-feira 

Mesa redonda 1 

As Geografias Subversivas: por uma releitura do espaço 
Mediadora: Profª. Drª. Luciene Cristina Risso (UNESP) 

Palestrantes: Profª. Drª. Amélia Regina Batista Nogueira (UFAM) 

                                 Profª. Drª. Aureanice de Mello Corrêa (UERJ) 

Profª. Drª. Joseli Maria Silva (UEPG) 

 

 

Mesa redonda 2 

O Desenvolvimento Brasileiro em Questão: mutações, dicotomias e dinâmicas 

territoriais 

Mediadora: Profª. Drª. Sílvia Selingardi Sampaio (UNESP) 

Palestrantes: Profª. Drª. Eliane Tomiasi Paulino (UEL) 

Profª. Drª. Lisandra Pereira Lamoso (UFGD) 

Prof. Dr. Elson Luciano Silva Pires (UNESP) 

 

 

26/03 – terça-feira 

Mesa redonda 3 

Para Onde Vai o Ensino de Geografia? reflexões acerca da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) 
Mediador: Dr. José Gilberto de Souza (UNESP) 

 Palestrantes: Profª. Drª. Ângela Massumi Katuta (UFPR) 

Prof. Dr. Eduardo Donizeti Girotto (USP) 
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Mesa redonda 4 

Caminhos Inovadores na Ciência Geográfica: a inserção na Geografia Brasileira 

na análise dos sistemas terrestres 
Mediadora: Profª. Drª. Andreia Medinilha Pancher (UNESP) 
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27/03 – quarta-feira 

Mesa redonda 5 

Cidades, Utopismos Patrimoniais e a Integração Latino-Americana 
Mediadora: Profª. Drª. Bernadete Aparecida Caprioglio de Castro (UNESP) 

Palestrantes: Profª. Drª. Maria Adélia Aparecida de Souza (USP) 

Prof. Dr. Everaldo Batista da Costa (UNB) 

 

 

 

Mesa redonda 6 

Cartografia Escolar e Inclusiva no Contexto Social e Histórico e Político 

Brasileiro 
Mediadora: Profª. Drª. Maria Isabel Castreghini de Freitas (UNESP) 

Palestrantes: Profª. Drª. Miriam Aparecida Bueno (UFG)  

Profª. Drª. Regina Araújo de Almeida (USP) 

 

 

 

28/03 – quinta-feira 

Mesa redonda 7 

Epistemologia e Autonomia da Geografia Brasileira Aplicada à Análise das 

Dinâmicas da Paisagem 
Mediadora: Profª. Drª. Cenira Maria Lupinacci (UNESP) 

Palestrantes: Profª. Drª. Dirce Maria Antunes Suertegaray (UFRGS) 

Prof. Dr. Antônio Carlos Vitte (UNICAMP) 

 

 

 

Mesa de Encerramento 

 Marielle Franco: democracia, direitos humanos e resistência popular no Brasil 

 Mediadora: Profª. Ma. Elaine Aparecida Ramos (Doutoranda PPGG/UNESP) 

Palestrantes:Profª. Drª. Cátia Antônia da Silva (UERJ) 

Izabel Cristina Rezende (CONERC) 

Nilce de Pontes Pereira dos Santos (CONAQ) 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
9 

Índice dos Trabalhos 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise Socioambiental - GT 1 - Uso e conservação de 

recursos hídricos e processos hidroclimáticos...................................................................... 18 

A CHUVA E A CIDADE DE ITUIUTABA (MG): impactos da precipitação excepcional em 

abril de 2013 ............................................................................................................................. 19 

A INTERFERÊNCIA DE UMA ONDA DE FRIO NA INCIDÊNCIA DE INFARTO 

AGUDO DO MIOCÁRDIO EM ITUIUTABA - MG ............................................................. 30 

APLICAÇÕES DA GEOMETRIA HIDRÁULICA DE CANAIS FLUVIAIS EM LEITO 

MISTO ROCHOSO ALUVIAL ............................................................................................... 40 

IMPACTOS DECORRENTES DAS IMPLANTAÇÕES DE POÇOS SEMI ARTESIANOS 

NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSE - CE ............................................................. 51 

PREVENÇÃO DE DESASTRES EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA E OS MÚLTIPLOS 

IMPACTOS DA GRANDE INUNDAÇÃO DE 2010 ............................................................. 62 

UM ESTUDO DO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO DAS CIDADES DE BARCARENA E 

ABAETETUBA - PA ............................................................................................................... 74 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise Socioambiental - GT 2 - Processos e 

dinâmicas da paisagem: interações naturais e antrópicas .................................................. 86 

A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOESPACIAIS NO 

CERRADO GOIANO .............................................................................................................. 87 

ANÁLISE DO USO E COBERTURA DA TERRA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PRETO (MG) ........................................................................................................................... 99 

PAISAGEM COMO CATEGORIA DE ANÁLISE: um estudo de caso da sub-bacia 

hidrográfica do rio Itacolomi-CE ........................................................................................... 108 

RELAÇÕES DAS DENSIDADES DO SOLO COM AS PROFUNDIDADES EM 

DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO ............................................................................ 119 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise Socioambiental - GT 3 - Geodiversidade e 

conservação do patrimônio pedogeomorfológico e biogeográfico .................................... 128 

PAISAGENS E GEODIVERSIDADE DO PINGA-FOGO: subsídios para o turismo de 

Mineiros (GO) ........................................................................................................................ 129 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise Socioambiental - GT 4 - Política, 

planejamento e meio ambiente: escalas e dimensões  ........................................................ 141 

AGENTES TERRITORIAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: IMPLICAÇÕES NA 

DESCARACTERIZAÇÃO DA RESERVA ESTADUAL EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ, 

EM RONDÔNIA .................................................................................................................... 142 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
10 

COMPARAÇÃO DA ARQUITETURA E ALOMETRIA DE CANDEIA 

(Eremanthuserythropappus (DC.) McLeisch) EM AMBIENTES DE FLORESTA, CAMPO E 

ECÓTONO ............................................................................................................................. 153 

CONTRIBUIÇÕES DA ECOLOGIA E PLANEJAMENTO DA PAISAGEM PARA A 

MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL URBANA ................................................. 163 

DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

(URBANOS E RURAIS) E COMERCIAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO ................................................................................................................................... 174 

NATUREZA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE: revisão histórica dos conceitos 

e suas correlações na ciência geográfica ................................................................................ 185 

PARA COMPREENDER AS CONTRIBUIÇÕES NACIONALMENTE DETERMINADAS 

(NDC) CHINESAS NO CONTEXTO  DE INVESTIMENTOS ENERGÉTICOS DOS 

BANCOS CHINESES ............................................................................................................ 198 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUSTENTABILIDADE URBANA: o caso de Birigui-

SP ............................................................................................................................................ 210 

Eixo 2 - Ensino de Geografia e Cartografia Escolar - GT 5 - Políticas Educacionais e 

Currículo ............................................................................................................................... 221 

APROXIMAÇÕES ENTRE A GEOGRAFIA ESCOLAR E A NEUROCIÊNCIA: O 

Raciocínio Geográfico na BNCC ........................................................................................... 222 

CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE LIVROS 

DIDÁTICOS: notas preliminares acerca da comparação entre os programas brasileiro e 

alemão ..................................................................................................................................... 234 

POLÍTICA E EDUCAÇÃO: desafios ao construirmos (juntos) a educação geográfica ....... 244 

Eixo 2 - Ensino de Geografia e Cartografia Escolar - GT 6 - Dispositivos didáticos, 

práticas pedagógicas e formação docente ........................................................................... 257 

A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, A ESCOLA E A SALA DE AULA: 

DISCUTINDO GEOGRAFIAS E CONCEITOS .................................................................. 258 

BIOSFERA E EXISTENCIALISMO: PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS E ENSINO DE 

GEOGRAFIA ......................................................................................................................... 270 

CONSTITUIÇÃO DE UMA HORTA AGROECOLÓGICA ―EDUCAÇÃO PARA 

SUSTENTABILIDADE‖ NA ALDEIA INDÍGENA TEREGUÁ (AVAÍ, SP) COMO 

INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR ........ 280 

ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENSINO MÉDIO POR MEIO DA CARTOGRAFIA 

TEMÁTICA: o uso dos mapas para além da ilustração ......................................................... 288 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
11 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO, RELATOS E EXPERIÊNCIAS NA ESCOLA 

MUNICIPAL UBERABA, NO MUNICÍPIO DE UBERABA - MG .................................... 296 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O ―ProjetoAfro-2018‖ DA ESCOLA ESTADUAL 

QUNTILIANO JARDIM – UBERABA MG ......................................................................... 306 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O INCENTIVO À PRATICA DOCENTE ATRAVÉS 

DA MUSICALIZAÇÃO DA GEOGRAFIA ......................................................................... 318 

GEOGRAFIA E NATUREZA: a dicotomia homem x natureza(H-N) interferindo na nossa 

forma de pensar e viver na/para sociedade. Algumas reflexões!........................................... 327 

MEMÓRIA E LUGAR: alinhando o pensamento espacial de Paul Ricoeur e Dorren Massey 

com o ensino de geografia ...................................................................................................... 337 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS MT: uma perspectiva para educação ambiental ..................................... 350 

O ESTUDO DO LUGAR ATRAVÉS DA CAPTAÇÃO DE IMAGENS:a fotografia como 

prática pedagógica no ensino médio.......................................................................... ............. 359 

O LUGAR DA EMPATIA NO ENSINO DE CONTEÚDOS DE GEOGRAFIA URBANA

 ................................................................................................................................................ 370 

O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOGRAFIA FÍSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: uma análise da represa de Furnas em Alfenas – MG ............................................. 382 

POTENCIALIDADES DO CONCEITO DE TERRITÓRIO E DA ARGUMENTAÇÃO 

PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ EM AULAS DE GEOGRAFIA ...................................... 392 

UMA REFLEXÃO SOBRE O TRABALHO E A EDUCAÇÃO NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA ......................................................................................................................... 403 

Eixo 2 - Ensino de Geografia e Cartografia Escolar - GT 7 - Cartografia e Cartografia 

Escolar ................................................................................................................................... 416 

A IMPORTANCIA DO TRABALHO DE CAMPO PARA A METODOLOGIA 

PARTICIPATIVA .................................................................................................................. 417 

ABORDAGEM DO CONCEITO ESPAÇO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE MAPAS NO 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ............................................................................. 429 

CONTRIBUIÇÕES DA CARTOGRAFIA PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: Uma 

Relação Com o Cotidiano dos Estudantes .............................................................................. 441 

GEOTECNOLOGIAS, MAPAS ONLINE E REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS: 

Aproximações teóricas iniciais ............................................................................................... 452 

O TEMPO, A MEMÓRIA, A CULTURA E A CIDADE: Propostas para o estudo espacial e 

temporal do lugar por meio de Atlas Municipal Escolar ........................................................ 462 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
12 

O USO DOS MAPAS MUNICIPAIS NAS AULAS DE GEOGRAFIA E A FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES ................................................................................... 475 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 8 - Dinâmicas e 

Processos Sociais e Espaciais Urbanos ............................................................................... 487 

A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS PARA A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL: EXPERIÊNCIAS EM ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE URBANA NA RMSP ............................................. 488 

A NOVA RURALIDADE E O SEU IMPACTO NA OCUPAÇÃO INFORMAL DO 

ESPAÇO URBANOS NA CIDADE DE MAPUTO - MOÇAMBIQUE .............................. 500 

A RELAÇÃO ENTRE CONSUMO E MEIO AMBIENTE .................................................. 512 

AVALIAÇÃO, ANÁLISE,  E A PERCEPÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS EXPOSTO 

EM TRABALHADORES COLECTORES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS AFECTO NO 

SECTOR DE SALUBRIDADE NO MUNICÍPIO DE QUELIMANE PROVÍNCIA DA 

ZAMBÉZIA ........................................................................................................................... 520 

CIDADES PEQUENAS (LOCAIS HÍBRIDAS) E AS INTER–RELAÇÕES URBANAS: 

uma leitura a partir da realidade socioespacial de Glória de Dourados – MS ........................ 531 

CLASSIFICAÇÃO DE SETORES CENSITÁRIOS POR USO PREDOMINANTE: caso de 

estudo da microrregião de Santos-SP ..................................................................................... 543 

COMÉRCIO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP ............. 555 

COMO AVANÇA A JUSTIÇA ENERGÉTICA NO BRASIL?  UM ESTUDO A PARTIR 

DE INDICADORES ESPACIALIZADOS  PARA ENERGIA ELÉTRICA ........................ 567 

COMPARAÇÃO ENTRE O USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NOS ANOS DE 1987 E 2017 

NO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS (MG) COM O AUXÍLIO DE 

GEOTECNOLOGIAS ............................................................................................................ 580 

CONCEITOS E REFLEXÕES SOBRE OS ESPAÇOS MARGINAIS URBANOS COMO 

FATOR DE FORMAÇÃO DE TECNÓGENOS ................................................................... 592 

CRIME, ESTADO E CAPITAL: A CIRCULAÇÃO DA TERRA NO JARDIM 

PANORAMA ......................................................................................................................... 604 

DE FAZENDA SÃO MATHEUS A PRINCESINHA DA BAIXADA: O PROCESSO DE 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS (RJ) ............................. 616 

DESLOCAMENTOS PENDULARES E O ÍNDICE DE EFICÁCIA MIGRATÓRIA NO 

ARRANJO POPULACIONAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ .......................... 628 

DIREITO À MORADIA: UMA LEITURA DOS SUJEITOS SOCIAIS SEM TETO NA 

CIDADE DE DOURADOS-MS ............................................................................................ 640 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
13 

DISTRIBUIÇÃO E PADRÕES GEOGRÁFICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO 

BRASIL .................................................................................................................................. 652 

GEOGRAFIA E VULNERABILIDADE SOCIAL DE JOVENS E ADOLESCENTES: 

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO SOCIOESPACIAL DE MENORES INFRATORES NO 

MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP ........................................................................................ 661 

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A ANÁLISE DA EXPANSÃO URBANA RECENTE 

DE CAMPINAS/SP ................................................................................................................ 673 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E AS REDES CICLOVIÁRIAS DOS MUNICÍPIOS DE 

PIRACICABA E RIO CLARO (SÃO PAULO) .................................................................... 685 

O CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA URBANA EM SANTOS (SP): as taxas de 

natalidade e mortalidade dos pequenos negócios no bairro do Centro................................... 697 

O DIREITO À HABITAÇÃO COMO PRESSUPOSTO DO DIREITO À CIDADE: 

considerações sobre os loteamentos sociais em Dourados−MS ............................................. 709 

PAISAGENS MONUMENTAIS E IMAGINÁRIO - AS ESCULTURAS NOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DA AMÉRICA LATINA: GOIÂNIA (BRASIL) E CAMAGÜEY (CUBA) ... 720 

PONTES QUE UNEM E SEPARAM: SEGREGAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 

SOCIOESPACIAL EM OCUPAÇÕES ÀS MARGENS DE IGARAPÉS NA CIDADE DE 

MANAUS - AM ..................................................................................................................... 732 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA CIDADE DE INDAIATUBA (SP):análise do processo de 

valorização da terra urbana no período de 2000 a 2017 ......................................................... 744 

UM ESTUDO SOBRE ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS 

E SUAS PRINCIPAIS CAUSAS NO PARANÁ ................................................................... 756 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 9 - Geografia 

Agrária ................................................................................................................................... 766 

A AGRICULTURA FAMILIAR PRODUTORA DE CAFÉ ORGÂNICO NO SUL DE 

MINAS: um perfil dos cooperados da COOPFAM ............................................................... 767 

ANÁLISE PRELIMINAR DOS CONFLITOS PELA ÁGUA NO OESTE DA BAHIA NO 

CONTEXTO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA MATOPIBA ................................................. 779 

AS DETERMINAÇÕES E IMPACTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR NO INTERIOR 

PAULISTA: UM BREVE ESTUDO DAS MICRORREGIÕES DE ARARAQUARA E SÃO 

CARLOS ................................................................................................................................ 789 

AS DETERMINAÇÕES TERRITORIAIS ESTABELECIDAS NOS MUNICÍPIOS 

LIMÍTROFES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO ÂMBITO DA AGRICULTURA ....... 800 

CIRCUITO ESPACIAL E CÍRCULO DE COOPERAÇÃO DA PRODUÇÃO 

SUCROENERGÉTICA: o uso corporativo do território na Região de Iturama (MG) .......... 812 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
14 

EXPRESSÕES DA COLONIALIDADE NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO NO 

TERRITÓRIO INDÍGENA XERENTE (TO): da barragem de Lajeado ao Procambix ........ 825 

METODOLOGIA PARA ANALISAR OS EFEITOS DAS COMPRAS DE ALIMENTOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR SOBRE A GESTÃO DE SERVIÇOS LOCAIS E RENDA 

DE AGRICULTORES FAMILIARES DE DIFERENTES TERRITÓRIOS ........................ 837 

MULTIFUNCIONALIDADE DA PAISAGEM RURAL: Possibilidades ao município de 

Ipeúna/SP ................................................................................................................................ 849 

O CAMPONÊS NA ECONOMIA EXTRATIVA AMAZÔNICA, MÉDIO RIO 

AMAZONAS, NO FINAL DO SÉCULO XIX ..................................................................... 861 

OS PROGRAMAS DO BNDES PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO: UM ESTUDO 

DO PRORENOVA ................................................................................................................. 873 

PERFIL DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUTORA DE CAFÉ CONVENCIONAL 

NO SUL DE MINAS: o caso dos cooperados da Cooxupé ................................................... 885 

POLÍTICAS PÚBLICAS COMO ESTRATÉGIA PARA PERMANECER NA TERRA: o 

assentamento Dom José Mauro em Uberlândia (MG) ........................................................... 897 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO 

DE SÃO PAULO ................................................................................................................... 909 

SOBRE A ÓTICA DA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO: um estudo de caso em Mucugê – 

BA ........................................................................................................................................... 921 

TRABALHO DE CAMPO: LUTA PELA TERRA E OS CONFLITOS NA REGIÃO DO 

PONTAL DO PARANAPANEMA (SP) ............................................................................... 933 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 10 - Geografia 

Cultural e Marginais ............................................................................................................ 943 

AGROBIODIVERSIDADE  - ―SEMENTES CRIOULAS‖ - SABERES E PRÁTICAS EM 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARANÁ ............................................................. 944 

CIDADES PATRIMONIALIZADAS NO ESTADO DO TOCANTINS: Natividade e Porto 

Nacional .................................................................................................................................. 956 

DA VULNERAIBLIDADE À DESIGUALDADE DE GÊNERO: OS TERRITÓRIOS 

HOSTIS PARA AS MULHERES EM CAMPINAS- SP ...................................................... 967 

GIRO DECOLONIAL: emergência da construção de uma Geografia-Sul em diálogo com o 

conhecimento ancestral na América Latina ............................................................................ 979 

O LEGADO DOS MILAGRES DE SANTA PAULINA: A interrelação e conexão religiosa 

dos municípios catarinenses de Nova Trento e Imbituba construindo um olhar pela 

fenomenologia ........................................................................................................................ 991 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
15 

O LUGAR NA MESA DOS BRASILEIROS: APROXIMAÇÕES ENTRE CULTURA 

ALIMENTAR E GEOGRAFIA ........................................................................................... 1002 

―PEGANDO O BONDE ANDANDO‖: O RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DAS CRÔNICAS 

MACHADIANAS SOBRE OS BONDES ........................................................................... 1011 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 11 - Geografia 

Política e Geopolítica .......................................................................................................... 1023 

A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA E A CONSOLIDAÇÃO GEOESTRATÉGICA DA 

MESORREGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA NO PROJETO 

TERRITORIAL DEINTEGRAÇÃO NACIONAL .............................................................. 1024 

A QUESTÃO ENERGÉTICA NA FRONTEIRA ENTRE ALEMANHA E BÉLGICA .... 1036 

A RECONFIGURAÇÃO TERRITORIAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO: O 

CASO DA CIDADE DE OUANAMINTHE (HAITI) ......................................................... 1048 

ANÁLISE DOS FLUXOS DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO A PARTIR DE 

BLOCOS ECONÔMICOS E REGIÕES GEOGRÁFICAS: Período de 1990 a 2013 ........ 1061 

ASPECTOS DAS RELAÇÕES ENTRE PETRÓLEO, SOBERANIA, ESTADO E 

CIDADANIA ....................................................................................................................... 1073 

DIVERSIDADE E POSSÍVEIS CAMPOS DE PESQUISA EM GEOPOLÍTICA NA 

GEOGRAFIA BRASILEIRA .............................................................................................. 1082 

ENCRUZILHADAS AMAZÔNICAS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO .................. 1092 

INTEGRAÇÃO E SUBIMPERIALISMO: O BRASIL FRENTE AO CONTEXTO SUL-

AMERICANO ...................................................................................................................... 1104 

MUNDIALIZAÇÃO: DO REORDENADMENTO ESPACIAL E POLÍTICO AO SISTEMA 

MILITAR-INDUSTRIAL .................................................................................................... 1116 

O MERCOSUL NO CONTEXTO PROGRESSISTA DOS GOVERNOS LULA (2003-2010): 

UMA TENTATIVA PARA ALÉM DA AGENDA COMERCIAL .................................... 1129 

O MOVIMENTO SEPARATISTA DO NORTE GOIANO NO SÉCULO XIX E A 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO GRANDE GOIÁS ....................................................... 1141 

POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E GEOPOLÍTICA CONTEMPORÂNEA: Um estudo 

sobre a participação do Brasil em conferências socioespaciais da ONU ............................. 1154 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 12 - Geografia 

Econômica e Industrial ...................................................................................................... 1164 

A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO PELO COMÉRCIO 

VAREJISTA NO BRASIL: UMA REFLEXÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS ESPACIAIS

 .............................................................................................................................................. 1165 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
16 

A ESTRUTURA URBANO-REGIONAL EM BALSAS – MARANHÃO (BRASIL) ...... 1177 

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR INDUSTRIAL BRASILEIRO ................. 1189 

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E A 

REPRIMARIZAÇÃO DA PAUTA EXPORTADORA NO PERÍODO PÓS-2000 ............ 1201 

A REESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA FRENTE À EXPANSÃO 

RECENTE DA CANA-DE-AÇÚCAR NA REGIÃO DE ITUIUTABA-MG ..................... 1213 

A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: ENERGIA ELÉTRICA 

COMO MERCADORIA ...................................................................................................... 1224 

A RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE CALÇADOS 

INFANTIS DE BIRIGUI (SP) ............................................................................................. 1237 

ANÁLISE DOS FATORES LOCACIONAIS NA PRODUÇÃO DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES: WHEY PROTEIN ................................................................................... 1249 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: UMA PROPOSTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

PARA O ESTUDO GEOECONÔMICO DA ESTRUTURAÇÃO DO APL UBÁ, MINAS 

GERAIS ................................................................................................................................ 1262 

ARTICULAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO, TERRITÓRIO E INOVAÇÃO: um estudo a 

partir da criação do Parque Tecnológico de Sorocaba ......................................................... 1275 

ATIVOS ESPECÍFICOS E NOVOS VETORES DAS DESIGUALDADES REGIONAIS NO 

BRASIL ................................................................................................................................ 1287 

DA PLANIFICAÇÃO ORÇAMENTAL À SUA EXECUÇÃO: ANÁLISE DOS DESVIOS 

NOS MUNICÍCPIOS DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA NOS PERÍODOS 2005 À 2015

 .............................................................................................................................................. 1299 

DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO E DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO: ESTUDO DE 

CASO DA EMPRESA KORIN ............................................................................................ 1310 

DINÂMICA GEOECONÔMICA DA ESTRUTURA PRODUTIVA DO MUNICÍPIO DE 

PINHALZINHO-SC PÓS ANOS 2000 ................................................................................ 1322 

DINÂMICA GEOECONÔMICA DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS CATARINENSE 

PÓS 1990 .............................................................................................................................. 1334 

FESTA DE SÃO BENEDITO: territorialidades e a manifestação do Circuito Inferior da 

Economia em Machado-MG ................................................................................................ 1346 

IMPLICAÇÕES LOCAIS DA SUPOSTA CRISE DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO 

BRASIL: a resiliência territorial em pauta ........................................................................... 1358 

MICROCERVEJARIAS PAULISTAS: Características da distribuição como elemento do 

circuito espacial da produção cervejeira ............................................................................... 1371 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
17 

O E-COMMERCE DE DELIVERY E PLATAFORMAS VIRTUAIS EM CAMPO 

GRANDE-MS ...................................................................................................................... 1382 

SERIAM AS UNIVERSIDADES OS NOVOS POLOS DE CRESCIMENTO DO SÉCULO 

XXI? ..................................................................................................................................... 1392 

SIGNIFICÂNCIA NA ECONOMIA MUNICIPAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E 

DOS SERVIÇOS .................................................................................................................. 1404 

SIGNIFICÂNCIA DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NAS ECONOMIAS MUNICIPAIS DO 

BRASIL ................................................................................................................................ 1415 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e Políticas Públicas - GT 13 - Epistemologia 

da Geografia, História da Geografia e Cartografia Histórica ........................................ 1424 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA GEOGRAFIA E O PAPEL DO DISCURSO 

GEOGRÁFICO PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL ................... 1425 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA NA FCT-UNESP: uma análise sobre a temática das Cidades Médias ......... 1436 

DICOTOMIA ENTRE GEOGRAFIA FÍSICA E GEOGRAFIA HUMANA NA 

CONTEMPORANEIDADE: tentativas de aproximação ..................................................... 1448 

DISCUSSÕES EPISTEMOLÓGICAS ACERCA DA NATUREZA DA GEOGRAFIA: O 

CAPÍTULO HARTSHORNE VS. SCHAEFER ................................................................... 1460 

ESPACIALIDADE MINERATÓRIA: A mineração e o processo civilizatório a partir de 

cidades coloniais latinoamericanas ....................................................................................... 1472 

GUERRA GUARANÍTICA E GEOGRAFIA HISTÓRICA: O ―MAPA DE LA 

GOVERNACION DE PARAGUAY‖ (1752) ...................................................................... 1481 

O LUGAR DA COZINHA CAIPIRA: uma proposta de mapeamento da culinária dos Sertões 

de Leste ................................................................................................................................. 1493 

O RESGATE DO CONCEITO DE TERRITÓRIO: as contribuições da geografia brasileira e 

seu movimento de renovação ............................................................................................... 1505 

PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DA HISTÓRIA DA TECTÔNICA DE PLACAS: uma 

abordagem de tópicos de sociologia da ciência através da Hipótese de Vine-Matthews-Morley

 .............................................................................................................................................. 1518 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
18 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise 

Socioambiental 

 

 

 
- GT 1 - 

Uso e conservação de recursos hídricos e 

processos hidroclimáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
19 

A CHUVA E A CIDADE DE ITUIUTABA (MG): impactos da precipitação 

excepcional em abril de 2013 

 
 

FONSECA, Rogério Gerolineto 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UNESP – Rio Claro 

rogeriogfonseca@yahoo.com.br 

 

CHRISTOFOLETTI, Anderson Luís Hebling 

Docente do Programa de Pós-Graduação em Geografia – UNESP – Rio Claro 

alhc@unesp.rc.br 

 

 

Resumo:o presente trabalho aborda os impactos decorrentes da precipitação do dia 5 de abril de 2013 na área 

urbana de Ituiutaba (MG). Em sua elaboração, foram analisados os registros pluviométricos da estação 

meteorológica mais próxima da área urbana (1849000 – ANA), cartas sinóticas da Marinha do Brasil e imagens 

do satélite meteorológico GOES-13. Verificou-se que a tempestade ocorreu em decorrência da passagem de um 

sistema frontal que conferiu forte instabilidade atmosférica para a região. Os registros de impactos foram obtidos 

por meio de consulta ao banco de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ao noticiário da 

imprensa local e pela realização de trabalho de campo no momento da precipitação e no dia posterior. As 

ocorrências foram espacializadas e verificou-se que os transtornos se concentraram nas áreas centro-leste da 

cidade, estando relacionados a elementos da urbanização, como a impermeabilização do solo e a drenagem 

pluvial. 

Palavras-chave:impacto pluvial; precipitação extrema; clima urbano; Ituiutaba. 

 

 

Resumen:el presente trabajo aborda los impactos derivados de la precipitación del día 5 de abril de 2013 en el 

área urbana de Ituiutaba (MG). En su elaboración, se analizaron los registros pluviométricos de la estación 

meteorológica más cercana al área urbana (1849000 - ANA), cartas sinópticas de la Marina de Brasil e imágenes 

del satélite meteorológico GOES-13. Se verificó que la tormenta ocurrió como consecuencia del paso de un 

sistema frontal que confería una fuerte inestabilidad atmosférica hacia la región. Los impactos fueron obtenidos 

por medio de consulta al banco de ocurrencias del Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais, al noticiero de 

la prensa local y por la realización de trabajo de campo en el momento de la precipitación y el día posterior. Las 

ocurrencias fueron especializadas, verificándose que los trastornos se dieron concentrados en las áreas centro-

este de la ciudad, estando relacionados a elementos de la urbanización, como la impermeabilización del suelo y 

el drenaje pluvial. 

Palabras Claves: impacto pluvial; precipitación extrema; clima urbano; Ituiutaba. 

 

 

Introdução 

 

As cidades constituem ambientes intensamente alterados, onde são comuns as 

manifestações de desequilíbrios das dinâmicas ambientais. No que tange a precipitação, a 

deficiência da drenagem no espaço urbano pode desencadear processos de alagamentos, 

inundações, enxurradas, deslizamentos, culminando em prejuízos materiais e perda de vidas.  
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Problemas relacionados à drenagem pluvial constituem um dos impactos ambientais 

mais observados nas cidades. Maia (2007) atribui isso à forma de urbanização empreendida 

nas bacias hidrográficas, que alteram totalmente as dinâmicas naturais dos fluxos hidrológicos 

pelos compartimentos do relevo. Com isso, fenômenos como as enchentes tornam-se mais 

frequentes e intensos.   

Muitas cidades do mundo são afetadas negativamente por impactos meteóricos. Como 

é impossível controlá-los, faz-se de extrema importância a prevenção (visando o aumento da 

resiliência) e a previsão desses fenômenos. As cidades desenvolvidas são providas de melhor 

infraestrutura tecnológica e legislativa de reação e defesa. Contudo, nas cidades de países 

subdesenvolvidos esse estágio de defesa ainda não é verificado (MONTEIRO, 2015). 

Por esses motivos, fazem-se necessários mais estudos que abordem a questão da 

qualidade e da segurança ambiental urbana, tanto para se discutir sobre o uso mais equilibrado 

do ambiente, quanto para assegurar uma melhor qualidade de vida e proteção para a 

população.  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a precipitação ocorrida na noite do dia 5 de 

abril de 2013 e os impactos dela decorrentes na cidade de Ituiutaba. Localizado na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, oeste do estado de Minas Gerais, o 

município de Ituiutaba possui uma população estimada em 104.067 habitantes (IBGE, 2018), 

sendo que aproximadamente 96% deste total vive na área urbana (IBGE, 2010). 

Quando da ocorrência de chuvas mais intensas na cidade de Ituiutaba, são verificados 

impactos relacionados a alagamentos e à formação de fluxos concentrados do escoamento 

superficial, cuja energia é capaz de causar danos à infraestrutura dos arruamentos, de imóveis 

residenciais e comerciais, danificar estruturas de pontes e passagens sobre os córregos 

urbanos, arrastar veículos automotores e até mesmo pessoas. Na maioria das vezes, os danos 

ocorrem concentrados nos fundos de vale dos córregos que passam pela área central da 

cidade, onde a proporção de impermeabilização da superfície é maior. 

Este trabalho segue organizado em quatro partes: a primeira constitui uma breve 

exposição teórica que apresenta as principais linhas de abordagens científicas nas quais este 

estudo se baseia; a segunda esclarece os caminhos procedimentais percorridos na elaboração 

do trabalho; a terceira se dedica a identificar e analisar os impactos pluviais manifestados em 

Ituiutaba no dia 5 de abril de 2013; e a última parte expressa as considerações gerais obtidas a 

partir da realização desta pesquisa. 
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As chuvas e as cidades 

 

Os fatores que potencializam os transtornos climáticos causados em uma cidade, como 

o impacto meteórico, têm muito a ver com a forma com que se desenvolveu o processo de 

ocupação do solo urbano. Desta forma, o clima sobre uma cidade pode se manifestar 

distintamente em relação às áreas ao seu entorno, sendo uma expressão do que se denomina 

como clima urbano. 

A modificação do clima das cidades é resultado das transformações impostas 

à paisagem pelo homem: diminuição da cobertura vegetal, concentração de 

edificações e complexos industriais, emissão de poluentes, rugosidade do 

espaço urbano, modificação da topografia local, implantação de sistemas 

viários nas margens dos rios, impermeabilização das planícies de inundação, 

retilinização e canalização de cursos d‘água. (MAIA, 2007, p.5). 

Observa-se, portanto, que grande parte dos problemas está atrelada a equívocos na 

concepção da impermeabilização da superfície e da drenagem pluvial, demandando 

estratégias corretivas específicas, como a racionalização do uso do solo e obras para o 

aperfeiçoamento das infraestruturas de drenagem. 

Contudo, essas ações demandam altos investimentos e nem todas as cidades possuem 

recursos suficientes para implementá-las. Além disso, as cidades dos países 

subdesenvolvidos, sobretudo as de portes pequeno e médio, somente nas últimas décadas 

passaram a ter seus climas estudados. (MENDONÇA, 2015). 

O risco ambiental não se distribui de forma aleatória entre os diversos 

grupos sociais, mas obedece aos padrões de desigualdade e segregação social 

que marcam a estruturação das cidades. Ou seja, são as populações menos 

favorecidas, por características de renda, escolaridade, cor, gênero, que 

residem ou utilizam os territórios de maior vulnerabilidade ambiental, o que 

as coloca numa situação de risco ao desastre ambiental, já que se sobrepõem 

vulnerabilidades sociais à exposição a riscos ambientais. (COSTA, 2011, p. 

203-204).  

 Como destacado, os problemas ambientais afligem mais fortemente os grupos de 

pessoas que sofrem pela exclusão social, obrigando-os a viver em condições e em locais nos 

quais a sua segurança encontra-se constantemente ameaçada. Este quadro se agrava nas áreas 

urbanas, pelo fato de as cidades reunirem uma variada gama de problemas, que se traduzem 

em ameaças mais graves, capazes de produzir prejuízos maiores por afetar áreas de elevada 

densidade populacional e de bens materiais.  
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Monteiro (2007) exemplifica esta relação apontando que as populações urbanas 

sentem mais fortemente, por exemplo, as ameaças das precipitações, que em certos eventos 

tornam os cenários urbanos caóticos, ou, até mesmo, catastróficos. Isto ocorre porque quanto 

mais densa a ocupação da área afetada por um evento extremo, maior é o número de pessoas 

atingidas. 

A alteração ambiental mais intensa decorrente da urbanização começou a ser percebida 

com o advento da Revolução Industrial. 

O modelo de desenvolvimento estabelecido a partir da Revolução Industrial 

(final do século XVIII) gerou um aumento qualitativo e quantitativo no 

processo de degradação da natureza. [...] com a intensificação das atividades 

humanas, muitos processos naturais, passaram a ocorrer com mais 

freqüência, dado que podem ser induzidos, acelerados e potencializados 

pelas alterações decorrentes do uso e ocupação do solo. (FERNANDES; 

ROCHA, 2007, p. 2). 

No Brasil, problemas semelhantes começaram a ocorrer a partir da segunda metade do 

século XX. O rápido crescimento das cidades se deu sem um planejamento adequado por 

parte do poder público, resultando na expansão de grandes áreas desprovidas de 

infraestruturas e serviços básicos, criando um cenário de degradação social e ambiental. 

As décadas de 1960, 1970 e 1980 foram palco de várias decisões políticas e 

econômicas que concorreram para uma grande expansão das áreas urbanas. 

Esta ampliação, auxiliada pelo relevo e sem preocupação com a conservação 

dos recursos naturais, fez com que novas áreas fossem incorporadas, 

principalmente nas áreas urbanas, por meio de vários loteamentos que 

implicaram cada vez mais impermeabilização por asfalto, infra-estrutura 

básica de água e esgoto, além de canalização de córregos. (COSTA, 2011, p. 

211). 

 Na atualidade, os problemas derivados da relação entre o clima e as áreas urbanas 

ainda constituem um grande desafio a ser superado pelos administradores públicos das 

cidades brasileiras. Por isso, pesquisadores de variados ramos da ciência se dedicam a estudar 

e debater tanto os elementos e processos que desencadeiam tais problemas quanto as 

possibilidades de correção e mitigação. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Este trabalho se insere no âmbito de investigações do clima urbano. No Brasil, tal 

temática se desenvolveu alicerçada nas contribuições do professor Carlos Augusto de 

Figueiredo Monteiro, em abordagens com perspectivas sistêmicas das relações que se 
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estabelecem entre as dinâmicas climáticas e os ambientes urbanizados. No tocante aos 

transtornos relacionados às precipitações, as análises se concentram no subsistema 

hidrometeórico, entendendo que os impactos estão relacionados à ocorrência de desvios 

rítimicos da atmosfera (precipitações intensas) agindo e concentrando matéria no sistema no 

sentido do operador (a própria atmosfera) ao operando (elementos urbanos) (MONTEIRO, 

1976). 

Para ilustrar os impactos negativos que as chuvas exercem na cidade de Ituiutaba, foi 

analisado um episódio de precipitação severa que culminou em grandes transtornos para a 

população, principalmente em relação à mobilidade. O evento selecionado ocorreu na noite de 

5 de abril de 2013.  

Para avaliar o volume da precipitação, recorreu-se aos registros da estação 

meteorológica 1849000 da Agência Nacional de Águas (ANA), obtidos a partir da plataforma 

online do site Hidroweb. Escolheu-se esta estação pelo fato de ser a mais próxima da cidade, 

localizada no limite norte da área urbana. 

Os registros dos impactos foram obtidos por meio de pesquisa no noticiário do jornal 

impresso local e nos arquivos de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais, batalhão de Ituiutaba. Além dessas duas fontes secundárias, foi realizado trabalho de 

campo no momento de ocorrência da precipitação, quando foram obtidos os registros 

fotográficos dos alagamentos na Avenida José João Dib, cujas vias margeiam a canalização 

do Córrego São José, que passa pela área central da cidade e, frequentemente, apresenta 

problemas quanto à drenagem em eventos chuvosos mais intensos. A partir desses dados, 

realizou-se a espacialização das ocorrências, utilizando-se o software ArcGIS 10.3. 

As análises referentes à densidade da nebulosidade, a identificação do tipo de 

precipitação e dos sistemas atmosféricos atuantes foram realizadas com base em cartas 

sinóticas elaboradas pela Marinha do Brasil e em imagens do satélite meteorológico 

GOES-13, disponibilizadas no site do National Centers of Enviromental Information / 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NCDC/NOAA). 

 

Os impactos da precipitação de 5 de abril de 2013 

  

Na noite de 5 de abril de 2013 uma intensa precipitação causou transtornos à 

população em Ituiutaba. Foi registrado um volume de 70mm de chuva pela estação 
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meteorológica 1849000 da ANA. Tal evento ocorreu no mês que marca o fim do período 

chuvoso, quando a intensidade e volume das precipitações começam a diminuir.  

Entre os anos de 1987 e 2016, a média da precipitação para o mês de abril foi de 

76,3mm. O fato de, em poucas horas, a pluviosidade ter ficado próxima do volume esperado 

para todo o mês indica a excepcionalidade deste evento. Boa parte da literatura que trata sobre 

eventos chuvosos extremos considera que volumes a partir de 30mm em um intervalo de 24 

horas já podem impactar negativamente a rotina de uma cidade. 

O Corpo de Bombeiros atendeu a um chamado relacionado a alagamento/inundação 

em um restaurante na região central, que foi invadido pela água que havia se acumulado na 

rua, na porta do estabelecimento. A imprensa divulgou a ocorrência de inundações na 

Avenida José João Dib, entre os bairros Centro e Progresso, e na Avenida Antônio Inácio 

Franco, no bairro Novo Horizonte (figura 1). Estas ocorrências indicam que o impacto pluvial 

afetou mais intensamente a parte centro-oeste da cidade. 

A rede de drenagem pluvial não suportou o grande volume de água e os fluxos 

superficiais foram direcionados para a Avenida José João Dib, que constitui a canalização do 

Córrego São José. Com isso, a via ficou alagada em toda a sua extensão, resultando na 

interrupção do trânsito e na inundação de imóveis residenciais e comerciais (figura 1 – fotos 

A e C). 
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Figura 1 - Localização dos impactos decorrentes da chuva do dia 05/04/2013 

 

 

Ao amanhecer, ficaram visíveis as consequências da chuva. No encontro das avenidas 

José João Dib e Minas Gerais (Figura 1- foto F) havia espalhada grande quantidade de detritos 

como areia, pedras do tipo brita utilizadas na construção civil, galhos de árvores, garrafas pet 

e variados tipos de embalagens de alimentos. Em episódios chuvosos intensos, a Avenida 

Minas Gerais direciona um grande volume do escoamento superficial para a Avenida José 
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João Dib, onde ficam depositados os materiais carreados pelo escoamento, contribuindo para 

a obstrução das bocas de lobo e consequente inundação da via. Outros pontos da Avenida José 

João Dib também acumularam grande quantidade de detritos e os próprios moradores 

tomaram a iniciativa de realizarem a limpeza da via e a desobstrução das bocas de lobo 

(figura 1 - fotos B e D). 

Na reportagem, foi dado destaque para as enxurradas que se verificaram na Av. 

Antônio Inácio Franco. Foi apontado que os problemas no local envolvendo a drenagem 

pluvial são recentes e estão relacionados à construção de seis novos bairros de habitação 

popular na parte oeste da cidade. À época, por não terem sido realizadas obras de drenagem, o 

local passou a apresentar problemas quanto ao escoamento da água das chuvas. A matéria 

destacou o impacto da precipitação na cidade (figura 2) e ainda realizou ação de educação 

ambiental, solicitando a mobilização da população para o descarte correto de resíduos sólidos 

a fim de se evitar a obstrução das bocas de lobo e, consequente, inundação das vias. 

 

Figura 2 - Cobertura da imprensa à chuva do dia 5 de abril de 2013 

 
Fonte: Jornal do Pontal (09/04/2013). 

 

 Durante o episódio chuvoso em questão, a cidade de Ituiutaba (localizada pela estrela 

na cor vermelha na figura 3) esteve sob a atuação de um sistema frontal formado a partir do 

encontro da massa Polar atlântica (mPa), fria, com a massa Equatorial continental (mEc), 

quente e úmida.  
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Figura 3 - Dinâmica dos sistemas atmosféricos entre 04 e 06/04/2013 

 
Fonte: Marinha do Brasil (2017); NCDC/NOAA (2017). 
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As cartas sinóticas e as imagens do satélite meteorológico GOES-13 dos dias 4, 5 e 6 

de abril de 2013 indicam a evolução desse sistema frontal que, no dia 4, conferia tempo muito 

instável na região Sul do Brasil. A mPa que estava sobre a Argentina deslocou-se em direção 

ao Brasil, empurrando o sistema frontal para o oceano Atlântico e para a região Sudeste. 

Associado a este sistema frontal, estabeleceu-se um cavado sobre a região de Ituiutaba, 

indicativo de baixa pressão atmosférica. A passagem do cavado resultou na formação de 

linhas de instabilidade e formação de nuvens, que na noite do dia 5 de abril ocasionou o 

tempo severo e intensa precipitação sobre Ituiutaba. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados obtidos demonstram que algumas áreas de Ituiutaba apresentam elevada 

vulnerabilidade aos impactos de eventos chuvosos extremos. A região central da cidade, 

mesmo contando com uma rede de galerias pluviais, foi a mais afetada no evento chuvoso em 

questão. Isto demonstra que a infraestrutura de drenagem existente é insuficiente para se 

evitar o acúmulo das águas pluviais e que, portanto, além de obras de ampliação da rede de 

drenagem se faz necessária uma melhor racionalização do uso e ocupação do solo urbano; 

inclusive nas periferias da cidade para que, futuramente, em uma possível expansão da 

urbanização e intensificação da impermeabilização, os alagamentos não se tornem frequentes 

também nos bairros mais afastados do centro. 

Salienta-se que o elevado volume da precipitação da noite de 5 de abril de 2013 é 

considerado atípico para a época do ano, visto ter sido muito próximo do esperado para todo o 

mês de abril. Contudo, as ações de prevenção ao risco hidrológico demandam maior atenção 

do poder público, pois são comuns precipitações em volumes superiores durante o verão. 

Desta forma, a cidade se encontra suscetível a tempestades com potencial de causarem 

impactos ainda mais intensos, colocando em risco a segurança da população. 
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Resumo:As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de óbitos a nível mundial. Podendo ser o 

evento cardiovascular: angina, infarto ou o acidente vascular encefálico (AVE). O homem, parte integrante da 

paisagem geográfica, submetido a determinadas condições de existência, reage de maneira diversa às excitações 

recebidas do meio ambiente. O presente estudo teve como objetivo avaliar a correlação entre a onda de frio 

ocorrida no mês de maio de 2018 e o evento cardiovascular Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Foram 

coletados dados de atendimento dos pacientes na Unidade de Pronto Atendimento do município de Ituiutaba-MG 

(UPAMI) e os dados do comportamento dos tipos de tempo atmosférico. Foi possível observar que, durante o 

período da onda de frio, tivemos um aumento do Infarto Agudo do Miocárdio de até 100%, evidenciando que os 

tipos de tempo atmosférico possui influência nos casos IAM. 

Palavras-chave:Epidemiologia; Climatologia aplicada; Morbidade. 

 

 

Resumen:Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muertes a nivel mundial. 

Puede ser el evento cardiovascular: angina, infarto o accidente vascular encefálico (AVE). El hombre, parte 

integrante del paisaje geográfico, sometido a determinadas condiciones de existencia, reacciona de manera 

diversa a las excitaciones recibidas del medio ambiente. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la 

correlación entre la onda de frío ocurrida en el mes de mayo de 2018 y el evento cardiovascular Infarto Agudo 

del Miocardio (IAM). Se recogieron datos de atención de los pacientes en la Unidad de Listo atendimiento del 

municipio de Ituiutaba-MG (UPAMI) y los datos del comportamiento de los tipos de tiempo atmosférico. Se 

pudo observar que durante el período de la ola de frío tuvimos un aumento del Infarto Agudo del Miocardio de 

hasta el 100%, evidenciando que los tipos de tiempo atmosférico tienen influencia en los casos IAM. 

Palabras Claves:Epidemiología; Climatología aplicada; Morbilidad. 

 

 

Introdução 

 

A geografia médica nasceu em 480 a.C. quando HIPÓCRATES, descreveu em sua obra 

―Dos ares, das águas e dos lugares” que, havia influência dos fatores ambientais no 

aparecimento das doenças, em geral. Segundo BOUDIN, que escreveu ―Ensaios de geografia 

médica”, em 1843, na doença e até na morte tudo varia com o clima e o próprio solo. Tais 

manifestações variadas, de vida e de morte, de saúde e de moléstia, constituem o objeto 

especial da medicina geográfica (LACAZ, 1972). 
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 O homem, parte integrante da paisagem geográfica, submetido a determinadas 

condições de existência, reage de maneira diversa às excitações recebidas do meio ambiente 

(SORRE, 1955). Alguns fatores ambientais que interferem diretamente no processo saúde-

doença são descritos por LACAZ, a fim de demonstrar as modificações nos desfechos a partir 

dos fatores externos, são eles: 1- Clima; 2- Solo e relevo; 3- Paisagem botânica e 

Zoogeográfica; 4- Hidrografia; 5- Moradia e tipos de habitação; 6- Carências alimentares, 

médicas e sociais. 

 Os estímulos meteorológicos influem sobre os processos fisiológicos, podendo se 

destacar três componentes do ambiente meteorológico, do ponto de vista clínico: estímulos 

térmicos, a radiação solar e a redução parcial de oxigênio. Por sua vez, a combinação desses 

componentes é importante na ação farmacológica das drogas (LACAZ, 1952).  

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-

Americana de saúde, em 2017, as doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte 

no mundo. O evento cardiovascular pode ser classificado em três esferas: angina, infarto 

agudo do miocárdio ou o acidente vascular encefálico (AVE).  

 Estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 

2015, representando 31% de todas as mortes em nível global. Desses óbitos, estima-se que 7,4 

milhões ocorrem devido às doenças cardiovasculares e 6,7 milhões devido a acidentes 

vasculares encefálicos (AVEs). 

 Vários estudos demonstram uma grande preocupação em saber como a relação saúde e 

a meio ambiente se manifesta, tendo em vista que o ambiente externo pode apresentar 

resultados impactantes na saúde humana, interferindo suficientemente no organismo dos 

indivíduos ao ponto de provocar um desequilíbrio que se manifesta na condição de 

enfermidade, (PASQUALINO, 2012). 

 Shaw (1965, apud Souza et al., 2013) afirma que as variáveis climáticas afetam sim a 

saúde do homem e que podem influenciar direta e indiretamente. O autor considera que a 

temperatura do ar, umidade do ar, precipitação pluvial, ventos e pressão atmosférica afetam 

de forma direta, causando sensação de desconforto, morbidade e mortalidade por doenças 

isquêmicas. 

 As temperaturas frias são destacadas por diferentes autores, como uma condição 

térmica que gera o agravamento de morbidade e mortalidade nas comorbidades 

cardiovasculares. Nas regiões tropicais o desconforto térmico gerado por temperaturas frias e 
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altas amplitudes térmicas, principalmente no inverno, resultam no agravamento de morbidade 

e mortalidade por doenças cardiovasculares (Pitton; et al, 2004). 

 Costa (2018) afirma que uma Onda de Frio se caracteriza por ocorrência de uma 

temperatura mínima abaixo de 11,3ºC, por três ou mais dias consecutivos, em região tropical, 

considerando tanto a temperatura mínima atingida, quanto a amplitude de variação térmica. 

Nesse sentido visamos correlacionar a repercussão da variável climática temperatura, nos 

períodos específicos que caracterizaram uma Onda de Frio, no município de Ituiutaba, durante 

o mês de maio de 2018, à incidência do evento cardiovascular, Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM), em pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento do Município de 

Ituiutaba-MG (UPAMI). Justifica-se o estudo de apenas um episódio por ser um estudo piloto 

pra que se possa depois, aplicá-lo em outros episódios, não somente no município de Ituiutaba 

como na região do Pontal do Triângulo Mineiro. 

 

Área de Estudo 

 

 A área de estudo, município de Ituiutaba, situado no Triângulo Mineiro, a oeste no 

Estado de Minas Gerais, delimitado pelas coordenadas geográficas 49º52‘W/ 49º10‘W e 

18º36S/ 19º,21‘S (Figura – 1). Possui área de 2.587 Km². Geograficamente o município está 

distante 696 km da capital mineira Belo Horizonte. O perímetro urbano possui uma área 

aproximada de 24,2 km².  
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Figura 1 - Localização do Município de Ituiutaba-MG 

 
Fonte:IBGE, 2012. 

 

Em relação aos aspectos populacionais, na década de 1950, Ituiutaba possuía a maioria da 

sua população residente em área rural, porém a partir da década de 1970 estes dados se 

inverteram, evidenciando maior número de pessoas vivendo na área urbana do município 

(Tabela – 1), sendo resultado de projetos governamentais desenvolvidos para a área do 

Cerrado, desenvolvendo o campo (Grandes propriedades) e fazendo com que a população do 

campo viesse para a cidade (Êxodo Rural) devido à mecanização do meio rural.  

 

Tabela – 1: População total – Município de Ituiutaba (1910-2010) 

 
Fonte: OLIVEIRA (2003) e IBGE (2008; 2010). Org.: NASCIMENTO, P. A. G. (2008). 

Ano População Urbana População Rural Total

1950 10.113 43.127 53.240

1960 30.698 37.520 68.218

1970 46.784 17.744 64.528

1980 65.153 9.094 74.247

1991 78.205 6.372 84.577

2000 83.853 5.238 89.091

2007 88.132 4.595 92.727

2010 93.125 4.046 97.171
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Essas pessoas recém-saídas do campo vão para as áreas urbanas aumentando, assim, a 

quantidade da população urbana. Nos dias atuais mais de 95% da população de Ituiutaba vive 

na área urbana. 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram analisados dados climatológicos da 

variável climática temperatura mínima do ar (dados horários) referente ao período integral do 

mês de maio de 2018, obtidos através da Estação Meteorológica Automática, pertencente ao 

Instituto de Meteorologia do Brasil (INMET), instalada no município de Ituiutaba - MG. É 

importante ressaltar que o mês escolhido para o estudo foi analisado em uma escala temporal 

de detalhe, sendo dados horários e dados de saúde diários. 

Para se caracterizar a onda de frio, utilizou-se o percentil 5, onde chegou-se à temperatura 

representativa para uma onda de frio, temperaturas mínimas menor ou igual a 11,3ºC. 

Portanto, observou-se uma onda de frio entre os dias 19 a 23 de maio. Porém o mês todo foi 

estudado para melhor compreensão do fenômeno. 

Através de uma análise retroativa dos prontuários atendidos na Unidade de Pronto 

Atendimento do Município de Ituiutaba (UPAMI), foram coletados dados como: idade, sexo, 

diagnóstico clínico, endereço, procedência e data de atendimento. Foram incluídos na 

pesquisa os dados dos prontuários onde o houve o atendimento clínico do paciente e excluídos 

aqueles onde as fichas foram abertas, porém o paciente não aguardou atendimento médico. O 

critério para participar da pesquisa foi o diagnóstico clínico de Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM). 

Os dados foram organizados em planilhas e utilizadas no desenvolvimento de gráficos, 

tabelas e demais estatísticas, possibilitando uma análise conjunta da ocorrência do evento 

IAM e da variável climática temperatura mínima. 

 

Desenvolvimento 

 

Com o intuito de verificar o comportamento dos atendimentos médicos, no município de 

Ituiutaba-MG, verificou-se uma taxa de atendimento do mês de maio, que foi o mês que 

tivemos a onda de frio ocorrendo. O número de atendimentos na UPAMI, com quadro de 

Infarto Agudo do Miocárdio teve uma variação pequena entre os primeiros quinze dias do 
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mês de maio, mantendo uma constante que se representou como média para este mês. Porém 

se analisarmos os outros quinze dias do mês de maio, observamos uma considerável alta, 

principalmente entre os dias 19 a 23, que foi justamente o período da ocorrência da onda de 

frio (Gráfico 1). É importante lembrar que a taxa média geral refere-se ao número total de 

internações sem distinção de faixas etárias. 

 

Gráfico 1 - Número de Infartos para o mês de maio. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba - MG 

 

Ao ser analisada sazonalmente, a taxa apresentou uma tendência de aumento durante a 

onda de frio, ou seja, à medida que a temperatura apresenta variação de amplitude intensa e 

queda intensa de temperatura, sendo ela < ou igual a 13,1ºC (Gráfico 2), um quadro geral de 

relação entre fatores climáticos e doenças do aparelho cardiovascular são observados. 
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Gráfico 2 - Temperatura Mínima do Mês de Maio de 2018 

 

Fonte: INMET 

 

Além da vaso constrição que as temperaturas do ar mais baixas ocasionam, Sharovskyet 

al. (2004 apud SOUZA et al., 2012) sugerem ainda dois fatores fisiológicos que se alteram 

com temperaturas baixas. O primeiro seria a maior ocorrência de inflamações respiratórias 

que influenciam em patologias do sistema cardiovascular e o segundo seria a maior ativação 

dos fatores formadores de coágulos, ocasionando assim a maior ocorrência de doenças 

isquêmicas tais como o infarto.  

O frio provoca uma constrição nos vasos sanguíneos podendo aumentar assim as 

internações por hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, 

trombose e embolia. Serra (1974 apud NOGUEIRA et al., 2011) salienta que a tensão arterial 

diminui no verão e aumenta no inverno, favorecendo patologias como o infarto e o acidente 

vascular cerebral. 

Castro (2000 apud NOGUEIRA et al., 2011) aponta que o coração trabalha melhor em 

temperaturas mais altas, porque no inverno a temperatura corporal cai do seu normal (36,5°C) 

para um estado de hipotermia, e que nessa situação a capacidade de produção de energia é 

perdida, processo esse que pode ser fatal, sendo que a falência cardíaca é a principal causa de 

morte.  

O organismo, visando a geração de calor nos períodos mais frios, intensifica a atividade 

muscular ocasionando assim uma sobrecarga no coração. Sendo assim, a atividade cardíaca é 

mais eficiente em temperaturas mais altas (Pitton 2008 apud GENARO, 2011). 
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Silva (2010) também aponta a importância do estudo sobre a influência da temperatura do 

ar na saúde humana, visto que os processos fisiológicos de termorregulação e regulação 

circulatória, responsáveis pela sensação de frio e calor, são dependentes da temperatura do 

ambiente atmosférico, e são vitais para que o ser humano desenvolva suas funções 

eficientemente. 

Com o aumento da temperatura há uma elevação da eliminação do suor que pode levar a 

uma redução do volume plasmático e queda da pressão arterial. Além disso, há aumento na 

viscosidade do sangue, causada pela concentração de hemácias, plaquetas e colesterol. A 

queda da pressão arterial reduz o fluxo sanguíneo nas arteríolas e as plaquetas junto com o 

colesterol, facilitam o aparecimento de trombos. Estes se envolvem em ateromas e pela 

interrupção do fluxo sangüíneo para os tecidos causam infarto do miocárdio ou acidente 

vascular cerebral, conforme o órgão afetado (KEATINGE 1986 apud RUMEL et al., 1993). 

Souza et al. (2013) afirma que para o de desenvolvimento de coronariopatias necessita-se 

de uma predisposição genética e fatores ambientais e ressalva que a influência de tais fatores 

sobre a saúde humana é complexa e necessita de uma avaliação conjunta e interdisciplinar dos 

profissionais de saúde e climatologia, dentre outros, para entender tal relação. 

 

Considerações Finais 

 

 Os estudos dos tipos de tempo atmosférico e sua relação com as doenças circulatórias 

tem sido intensificada nos últimos dez anos, obtendo resultados importantíssimos para 

governantes instituírem políticas públicas para que se possa amenizar os efeitos das 

temperaturas no cotidiano do indivíduo em áreas urbanas. 

 Através de resultados obtidos neste trabalho pode-se observar que a patologia do 

sistema cardiovascular, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é influenciada tanto pelas 

temperaturas mínimas como também pela variação da amplitude da temperatura, uma vez que 

ficou entendido que a temperatura do ar colabora bidirecionalmente para retirar o sistema 

cardiovascular de sua homeostasia e com isso provocar a ocorrência de patologias.  

Após a análise da associação dos dados referentes às variáveis climáticas e a taxa de 

atendimentos em pacientes com quadro de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), concluiu-se 

que a temperatura do ar é a variável que mais se correlaciona com o evento cardiovascular 

Infarto (0,912 – Correlação de Person), sendo esta variável a mais explicativa para o aumento 
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da taxa de ocorrência desse evento cardiovascular específico. Foi possível constatar que os 

tipos de tempo atmosférico atuam de forma individualizada nas doenças do aparelho 

cardiovascular e nos grupos etários indicando que os efeitos do clima sobre a saúde são 

diversos e específicos, sugerindo a necessidade de mais estudos com a mesma abordagem em 

outros locais (municípios ou regiões) e por períodos mais prolongados. 

 Ressalta-se a necessidade de mais estudos abarcando estes tipos de tempo atmosférico 

e sua influência na saúde das pessoas, pois são condições que possam ser evitadas por 

políticas que envolvam a universidade e a comunidade, além do poder público, que tem papel 

preponderante no processo saúde-doença.  
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Resumo:A dinâmica e ajuste dos canais fluviais de leito rochoso são compreendidos pela geometria hidráulica. 

Nesse estudo procurou-se fazer uma discussão teórica sobre os princípios da geometria hidráulica, o 

comportamento dos processos erosivos nos canais fluviais de leito misto rochoso aluvial, aplicações e 

importância das investigações de geometria hidráulica em rios de leito misto rochoso aluvial na compreensão 

sistêmica da evolução geomorfológica das paisagens. As aplicações de geometria hidráulica estão relacionadas 

ao entendimento geomorfológico dos canais fluviais e gerenciamento hídrico. As dinâmicas morfológicas 

fluviais são resposta dos contrastes litológicos e das interações erosivas de fluxo e sedimentação em diferentes 

escalas na bacia hidrográfica.  

Palavras-Chave: Vazão; leito rochoso; morfologia; Geometria Hidráulica. 

 

 

Resumen:La dinámica y ajuste de los canales fluviales de lecho rocoso son comprendidos por la geometría 

hidráulica. En este estudio se buscó hacer una discusión teórica sobre los principios de la geometría hidráulica, la 

manera que se portan los procesos erosivos en los canales fluviales de lecho mixto rocoso aluvial, aplicaciones e 

importancia de las investigaciones de geometría hidráulica en ríos de lecho mixto rocoso aluvial en la 

comprensión sistémica de la evolución geomorfológica de los paisajes. Las aplicaciones de geometría hidráulica 

están relacionadas con el entendimiento geomorfológico de los canales fluviales y la gestión hídrica. Las 

dinámicas morfológicas fluviales son respuesta de los contrastes litológicos y de las interacciones erosivas de 

flujo y sedimentaciones en diferentes escalas en la cuenca hidrográfica. 

Palabras clave: Caudal; lecho rochoso; morfologia; Geometría Hidráulica. 

 

 

Introdução 

 

A teoria da geometria hidráulica constitui uma das primeiras aplicações de análise 

quantitativa aplicada na geomorfologia fluvial (RHOADS 1992). Leopold e Maddock (1953), 

que definem a teoria como medição quantitativa de alguns fatores hidráulicos que promovem 

a determinação morfológica dos canais de cursos d‘água naturais, considerando profundidade, 

largura, velocidade, vazão e carga suspensa. 

As variáveis hidráulicas são identificadas como a vazão, carga suspensa e velocidade 

do fluxo, e as morfológicas como profundidade, largura e declividade do canal, assim a 

geometria hidráulica é considerada como as interações erosivas dessas variáveis no canal 

fluvial. A importância dos estudos de geometria hidráulica, segundo Christofoletti (1981), 
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está no fato de o fluxo d‘água ser o principal agente modificador do canal, impondo sua força 

hidráulica sobre materiais de leito e margens dos rios.  

A maioria dos referenciais teóricos sobre geometria hidráulica abordam pesquisas 

relacionadas a canais aluviais, quando comparado o número de estudos em canais de leito 

rochoso, mesmo que ambos não tenham muitas diferenças na forma de ajuste (LIMA, 2010). 

Os canais fluviais rochosos por terem maior resistência erosiva, seu ajuste acontece de forma 

lenta e a erosão varia de intensidade ao longo do canal (TINKLER e WHOL, 1998). Estudos 

de geometria hidráulica em rios contribuem para a compreensão da atuação dos agentes 

modeladores do relevo que em constante interação promovem evolução da paisagem em 

decorrência dos processos erosivos fluviais.  

Além da compreensão da evolução da rede de canais, as informações obtidas sobre a 

sua dinâmica podem ser úteis para identificar o grau de alteração do mesmo, bem como a 

construção de projetos para restauração do ambiente, contribuindo assim para o 

gerenciamento dos recursos hídricos.  

Para Neef (1967), a paisagem é a parte concreta da superfície terrestre que se 

caracteriza por apresentar uma estrutura uniforme com ligações e efeitos inter-relacionados. 

Bertrand (1972), não caracteriza a paisagem com meros elementos geográficos, mas a 

combinação dialética de elementos físicos, biológicos e antrópicos em perpetua evolução.  

Compreender os ajustes morfológicos em canais fluviais de leito misto rochoso aluvial 

em decorrência da heterogeneidade de fatores de controle contribui para o entendimento 

dinâmico e geomorfológico das paisagens.  

 

Metodologia 

 

 A metodologia da pesquisa consiste em levantamento bibliográfico sobre a atuação, 

comportamento e respostas dos processos erosivos em canais fluviais de leito misto rochoso 

aluvial. Assim como, levantamento teórico dos princípios fluviais e aplicações da geometria 

hidráulica.  
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Princípios de Geometria Hidráulica 

 

As características geométricas que compõe os canais fluviais são exploradas pela 

geometria hidráulica, no sentido das formas, tamanho, posição e propriedades. Para 

Christofoletti (1981), a geometria hidráulica considera as relações que se estabelecem no 

perfil transversal. Sendo a relação entre as variáveis dependentes e independentes, de forma 

que a primeira é a largura superficial e profundidade média, e a segunda é expressa pela 

vazão. Para Guerra e Cunha (1996), a variação do nível das águas fluviais nos canais, no 

decorrer do tempo se dá em função do regime de precipitação, quantidade de infiltração e 

drenagem subterrânea. Essa variação temporal corresponde ao regime fluvial, à vazão.  

O estudo da geometria hidráulica é pautado em dois métodos principais.  O primeiro 

em determinada seção transversal, que identifica as alterações das variáveis morfológicas com 

a variação da vazão. O segundo ocorre ao longo do perfil longitudinal,identificando um 

ajustamento de tamanho e forma do curso fluvial de acordo com a variação da vazão ao longo 

do canal (FERGUSON, 1986
1
 apud GRISON, 2010). A geometria hidráulica em seção 

transversal (Fig. 1) configura alterações morfológicas locais. Enquanto a geometria hidráulica 

no perfil longitudinal (Fig. 3) caracteriza concavidades e convexidades, a busca do equilíbrio 

morfológico, no curso fluvial.  

Figura 1 - Comportamentos de fluxo em áreas de confluências 

 

Fonte: Retirada de BEST, J. L.; 1987. 

                                                 
1
FERGUSON, R. I. Hydraulics and hydraulic geometry. Progress in Physical Geography, v.10, p.1-31, 1986. 
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As variações morfológicas nos canais fluviais são resultado da oscilação da vazão nos 

períodos de margens plenas, assim como no aumento das interações hidráulicas nas 

confluências dos canais devido à convergência de fluxos. Segundo Best (1987), as áreas de 

confluências possuem seis zonas de comportamento de fluxo (Fig.1), sendo zona de 

estagnação do fluxo, zona de deflexão do fluxo, zona de separação de fluxo, zona de máxima 

velocidade, zona de restabelecimento do fluxo e camadas de cisalhamento.  

O ajuste dos canais de leito misto rochoso-aluvial, com sequências de trechos aluviais 

e outros rochosos dependem da tensão de cisalhamento no leito proporcionado pelo aumento 

da vazão e o deslocamento dos sedimentos (LIMA, 2010). As maiores interações hidráulicas 

ocorrem na convergência de fluxos em confluências de 90º (Fig.1), no encontro dos fluxos há 

tendência de aumento da ação erosiva, formando um furo central no leito. A jusante na zona 

de separação do fluxo (flow separation zone) os sedimentos arrancados são depositados. 

Nesse sentido, segundo Tinkler e Whol (1998), o termo rochoso refere-se ás porções do leito 

com rocha exposta, e o termo aluvial diz respeito aos segmentos que possuem fina cobertura 

aluvial que pode ser movimentada em eventos de alta intensidade.     

Quando há grande variação na largura no canal, geralmente esta pode sofrer influência 

da variação litológica com que o ambiente foi sujeito, ou seja, a variação das larguras dos 

canais ocorre em decorrência da resistência à erosão que esse apresenta (WOHL e 

ACHIUTHAN, 2002; MONTGOMERY e GRAN, 2001).  

Para Bull (1979), a erosão do leito rochoso ocorre quando a potência da vazão é 

suficiente para transportar os sedimentos do leito, ocasionando erosão e remoção da cobertura 

aluvial e posteriormente do leito rochoso. O entalhamento do canal ocorre pela constante 

interação das partículas de sedimentos em suspensão com o canal, no caso o efeito abrasivo 

das partículas sobre o leito.A tensão de cisalhamento do fluxo forma as depressões e as 

soleiras, que são resultados da força erosiva da vazão sobre o leito, no caso, trechos de 

entalhamento e trechos de deposição.  

O acréscimo da descarga num sistema fluvial ajustado deve ser harmônico ao aumento 

da área de drenagem, assim como da largura e profundidade média do canal. Sendo assim, ao 

se aplicar a geometria hidráulica, é possível estabelecer o nível de desajuste dos canais 

fluviais e sua capacidade de intervir no ambiente (VIEIRA e CUNHA, 2006). 
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As interações sistêmicas dos processos fluviais desencadeiam evolução 

geomorfológica das paisagens, observadas nas interações hidráulicas e definições 

morfológicas em seção transversal e ao longo do perfil longitudinal do rio.  

 

A Geometria Hidráulica em canais de leito rochoso 

 

A variação do nível das águas fluviais nos canais no decorrer do tempo se dá em 

função do regime de precipitação, quantidade de infiltração e drenagem subterrânea. Essa 

variação temporal corresponde ao regime fluvial, e o volume, a vazão (GUERRA E CUNHA, 

1996).  

A erosão em canais de leito rochoso se inicia quando ocorre a remoção da cobertura 

aluvial. Para Bull
2
 (1979 apud Lima 2010) a erosão do leito rochoso ocorre quando a potência 

da vazão é suficiente para transportar os sedimentos do leito, ocasionando uma erosão da 

cobertura aluvial e posteriormente do leito rochoso. O entalhamento do canal ocorre pela 

constante interação das partículas de sedimentos em suspensão com o canal, no caso, o efeito 

abrasivo das partículas sobre o leito. 

A tensão de cisalhamento no talvegue do canal em margens Plenas é mais eficiente, os 

sedimentos de fundo do leito entram em suspensão e saltação e modelam a morfologia do 

canal (CHRISTOFOLETTI, 1980). O transporte de sedimentos irá ocorrer mais intensamente 

quando o fluxo estiver com maior eficiência, no caso em margens plenas (Fig. 2).  

Para Lima (2010), as alterações ocasionadas nas rochas pelos processos erosivos 

fluviais dependem das características dos materiais que as mesmas são constituídas. A 

diversidade de processos erosivos e a intensidade que os mesmos atuam proporcionam 

relações que definem a declividade, largura, profundidade do canal e seu processo evolutivo 

(Fig. 2). 

 

                                                 
2
BULL, W. B. Threshold of critical power in streams. Geological Society of America Bulletin, Part I, v.90, p. 

453-464, 1979. 
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Figura 2 - Demonstração de nível de margens plenas, planície de inundação e atuação erosiva de leito.

 
Elaboração: Alessandro Kominecki 

 

A variação da composição litológica no canal fluvial promove maior ou menor poder 

de erosão, no caso, da seção transversal explicitada na Fig. 2, o basalto Vesicular-Amidaloide 

apresenta menor resistência aos processos hidráulicos em relação ao basalto Maciço, 

desencadeando diferentes morfologias. A heterogeneidade litológica na dimensão do perfil 

longitudinal de rios desencadeia trechos com maior e menor incisão de leito, caracterizando 

áreas convexas e côncavas (Fig. 03).  

A modelação dos canais aluviais é desenvolvida principalmente pela vazão de 

margens plenas (LEOPOLD et al., 1964).  Desse modo, é preciso reconhecer onde se localiza 

o referido nível, sendo nível de margens plenas onde a quantidade de vazão excede a um 

plano horizontal no canal fluvial, que posteriormente irá escoar para a planície de inundação 

ativa (WOLMAN, LEOPOLD
3
, 1957 apud FERNANDEZ 2004).  

Para Fernandez (2004), o nível de margens plenas é o limite entre os processos fluviais 

que moldam o canal e os que constroem a planície de inundação. No período de margens 

plenas ocorre maior eficiência erosiva, aumento de interações e energia no canal fluvial, 

acarretando em variações morfológicas de leito e margens (Fig. 02). Segundo Christofoletti 

(1980), o débito em margens plenas é de grande significação geomorfológica, sendo definido 

como o débito que preenche, na medida justa, o canal fluvial, onde acima do mesmo ocorrerá 

transbordamento para a planície de inundação. 

                                                 
3
WOLMAN, LEOPOLD. River Channel Patterns: Braided, Meandering, and Straight. Geological Survey 

professional paper. University of California Berkeley. 1957 
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Os processos erosivos modelam constantemente a forma dos canais fluviais. Assim, 

segundo Christofoletti (1981), com a elevação do nível das águas há aumento da velocidade e 

da força de cisalhamento que criam possibilidade para as forças erosivas remanejarem o 

material sedimentar do leito, promovendo o entalhamento do canal.  

Além das interações erosivas no leito do canal fluvial, a vazão de margens plenas 

provoca o deslocamento de sedimentos de forma heterogênea na planície de inundação, 

sedimentos mais grosseiros permanecem próximos à borda e sedimentos mais finos são 

deslocados além da borda lateral do canal fluvial, formando os solos férteis das planícies de 

inundação. Segundo Christofoletti (1981), as partículas são movimentadas pela força de 

turbulência do fluxo, que é maior que a força estacionaria da partícula. Assim, explica o fato 

da presença de partículas mais grosseiras permanecerem próximas à borda do canal fluvial.   

A planície de inundação é originada pelo aumento excessivo do fluxo de água no canal 

fluvial, inundando além das margens plenas, onde é modelada pelos processos erosivos e 

deposicionais. As cheias de margens plenas ocorrem em intervalos de 1,58 anos e têm grande 

importância geomorfológica pela ação do débito no ajuste do canal (CHRISTOFOLETTI, 

1980). 

As principais categorias de processos erosivos fluviais são abrasão, corrosão, e 

cavitação.  Os mesmos agem com maior intensidade em períodos de flutuação do fluxo da 

vazão, no caso de margens plenas. Segundo Lima (2010), o ajuste dos canais de leito rochoso 

ocorre de forma semelhante aos de leito aluvial, o que diferencia é a potência de escoamento e 

a escala temporal de duração dos eventos, que é maior em rios de leito rochoso. 

O perfil longitudinal de um rio é gerado em função do comportamento e ajustagem de 

variáveis (hidráulicas e morfológicas), surge como consequência da atuação dos mesmos, 

onde em escala temporal desenvolve constantes alterações em sua suavidade 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). O canal continuamente passa por mudança sistemática, se ajusta 

de maneira a alcançar forma de equilíbrio no curto prazo, isso está condicionado ao fluxo, 

regime e condições de contorno do canal (KNIGHTON, 1977).  

Na busca por ajustamento geomorfológico o perfil longitudinal do Rio das Pedras 

(Fig. 3) apresenta concavidades e convexidades. Os rios de leito rochoso tendem a apresentar 

partes convexas próximas ás nascentes e côncavas próximas à foz. 
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Figura 3 - Perfil longitudinal de rio com leito rochoso, o caso, do Rio das Pedras, Guarapuava, Paraná. 

 

Fonte: Kominecki e Lima (2012). 

 

Os rios equilibrados não entalham e nem depositam, sendo somente agente 

transportador (CHRISTOFOLETTI, 1981). Essa tendência de ajustagem de perfil longitudinal 

do Rio das Pedras é resultado da ação heterogênea dos processos erosivos, provenientes de 

diferentes fatores de controle, como a diferenças litológicas, tectônica, uso do solo (ação 

antrópica) e demais agentes que atuam ao longo do perfil longitudinal.  

 

Aplicações de Geometria Hidráulica  

 

O principal intuito dos estudos da Geometria Hidráulica é sua aplicação no 

gerenciamento de recursos hídricos. De maneira geral, segundo Grisonet al. (2011), as 

aplicações de geometria hidráulica demonstram o comportamento geomorfológico dos canais 

frente às alterações da vazão, consequentemente para a preservação dos canais desses cursos 

d‘água e sua ecologia. 

O estudo de geometria hidráulica é importante para a compreensão da geometria da 

drenagem de uma bacia, evolução da rede de canais e sua morfologia. Segundo Fernandez 

(2009), as informações obtidas em canais fluviais podem auxiliar técnicos com projetos de 

restauração de canais e identificação do grau de alteração ambiental e ambientes fluviais.  

A geometria hidráulica, segundo Grisonet al. (2011) é empregada para o 

desenvolvimento de diversos estudos um deles é a variabilidade espacial da geometria 

hidráulica devido a localização das seções transversais e a influência da confluência de rios. 
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Segundo GRISON et al.(2009), é significativa a quantidade de autores (Tab. 1) com trabalhos 

relacionados a aplicações da geometria hidráulica.  

 

Tabela 1 - Aplicações de Geometria Hidráulica 

 
Fonte: Retirada de Grisonet al., (2011) 

 

Outra aplicação é a análise da quantidade de vazão em um determinado canal para o 

desenvolvimento de alguma atividade comercial, no caso, a medição do fluxo de água para a 

recriação de peixes. Para avaliação do comportamento da forma de um canal a jusante de um 

reservatório, para identificar a influência do uso de solo nas mudanças da forma e tamanho de 

um canal. 

Na Austrália e nos países Europeus os recursos hídricos encontram se alterados pelas 

sucessivas atividades econômicas, nesse sentido tem feito à revitalização de canais fluviais. A 

revitalização de rios é caracterizada como a tentativa de renaturalização dos aspectos originais 

no canal, a qual exige conhecimento de geometria hidráulica e dinâmica fluvial dos processos 

erosivos.  

Esses trabalhos demonstram a importância do estudo da geometria hidráulica em 

canais de rios, uma vez que há possibilidade de várias aplicações. A geometria hidráulica é o 

ponto de partida para o entendimento da dinâmica dos canais fluviais em decorrência do 

Autor Aplicações de Geometria Hidráulica 

Heede (1972) 

Ferramenta de auxílio no manejo florestal. O crescimento da floresta 

influencia na formação de degraus ao longo de cursos d‘água. 

Preservação da desova de peixes. 

Gregory & Park 

(1974) 

Avaliação do comportamento da forma de um canal a jusante de um 

reservatório. A construção do reservatório ocasionou uma diminuição 

da capacidade do canal à jusante da barragem. Vazões dominantes com 

tempo de retorno de 1,5 e 2,33 anos foram estimadas em cerca de 40% 

do valor daquelas obtidas antes da construção do reservatório. 

Morisawa (1985) 

Demonstração da influência do uso do solo nas mudanças da forma e 

tamanho de um canal. O acréscimo da vazão e o alargamento do canal 

podem acompanhar a urbanização de uma bacia. 

Ferguson (1986) Auxílio no monitoramento da vazão de um rio. 

Jowett (1998) 

Avaliação de fluxo ideal no rio para habitat, dentro de níveis razoáveis 

de precisão. As relações da Geometria hidráulica de seção foram 

comparadas com medições de profundidade e velocidade. 

Shields & Doyle 

(2000) 
Projetos de restauração, revitalização e renaturalização de rios. 

Williams et al. (2002) 

Projetos de restauração de rios em mangues. As relações da geometria 

hidráulica obtidas permitem estimar parâmetros de equilíbrio dos canais 

que podem ser úteis para prever a direção e a taxa de evolução dos 

sistemas de canais dos mangues. 
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comportamento das variáveis hidráulicas. As aplicações expostas procuram entender tanto o 

comportamento geomorfológico dos cursos d‘água, como a preservação dos canais desses 

cursos d‘água e sua respectiva ecologia. 

 

Considerações finais 

 

Nesse trabalho destacou-se os princípios básicos da Geometria Hidráulica em canais 

fluviais de leito rochoso.As dinâmicas geomorfológicas das paisagens são resultado das 

interações que ocorrem em diferentes escalas na bacia hidrográfica, tanto em seção 

transversal, como nas confluências fluviais em decorrência da convergência erosiva dos 

fluxos. Assim como, na busca pelo equilíbrio dinâmico de ajustamento do perfil longitudinal 

de rios, em resposta aos fatores de controle que determinam as concavidades e convexidades.  

Há inúmeras aplicações dos estudos da geometria hidráulica, sendo que a maioria está 

relacionada à revitalização de rios, compreensão do comportamento geomorfológico dos 

cursos d‘água e sua respectiva preservação ecológica. 

As medições de variáveis hidráulicas e morfológicas em campo são de grande 

importância para avaliar o comportamento da Geometria Hidráulica no ajuste de canais 

fluviais de leito misto rochoso-aluvial em detrimento do entendimento dinâmico e sistêmico 

das paisagens. 
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Resumo:As famílias do município de Monsenhor Tabosa sobrevivem de atividades agrícolas, da pecuária e 

pequenas produções familiares, o que requer um alto e frequente consumo de água. Dessa forma, a escassez de 

água no município vem trazendo muitos problemas para a subsistência de seus habitantes. Como solução para 

esta questão estão sendo implantados, nas últimas décadas, poços semi artesianos no município. Pode-se dizer 

que, atualmente, o abastecimento de água em Monsenhor Tabosa tem sido da extração de água de reservas 

subterrâneas, o que possibilita suprir a demanda. Porém, esta retirada de água subterrânea sem um planejamento 

pode trazer consideráveis impactos ambientais e sociais, pois interfere diretamente no ambiente e na vida da 

população. A análise das etapas de implantação de poços semi artesianos no município e o monitoramento destas 

atividades possibilita o desenho de um novo cenário que reestabeleça o equilíbrio entre o uso da água e sua 

sustentabilidade. 

Palavras-chave:Poços semi artesianos; recursos hídricos; sustentabilidade. 
 

 

Resumen:Las familias del municipio de Monseñor Tabosa sobreviven de la agricultura, pecuaria y 

producciones agrícolas familiares, lo que requiere un alto y frecuente consumo de agua. La escasez del agua en 

el municipio viene trayendo muchos problemas para la subsistencia de sus habitantes. Como solución para esta 

cuestión se están implantando en las más recientes décadas, pozos semi artesianos. Se puede decir que 

actualmente el abastecimiento del agua en Monseñor Tabosa ha sido de la extracción del agua de reservas 

subterráneas, lo que proporciona suplir la demanda. La retirada del agua subterránea sin una planificación puede 

traer considerables cambios en el medio ambiente y en la sociedad, porque puede interferir directamente en el 

medio ambiente y en la calidad de vida de la población. El análisis de las etapas de la implantación de pozos en 

el municipio y el monitoreo de estas actividades posibilita el diseño de un nuevo escenario que restablezca el 

equilibrio entre el uso del agua y su sustentabilidad. 
Palabras Claves:Pozos semi artesianos; recursos hídricos; sostenibilidad. 
 

 

 

Introdução 

 

O município de Monsenhor Tabosa no Estado do Ceará, localizado na Região dos 

Sertões de Crateús, localiza-se distante da capital Cearense (Fortaleza) cerca de 305 km.  

Possui uma extensão territorial de 886,137 km
2
 e apresenta em sua configuração espacial 

divisões geográficas que confluem sobre montanhas e relevos, assentados sobre a caatinga no 

semiárido cearense (BRASIL, 2010).Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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- IBGE, a população do município de Monsenhor Tabosa, entre 2000 e 2010, passou de 

16.345 para 16.705 habitantes.  

A população urbana em 2000 representava 47,86% e, em 2010 passou a representar 

56,04% do total, ainda segundo o IBGE (BRASIL, 2010).O município tem sua dimensão 

territorial essencialmente marcada por uma geografia agrária com a presença de comunidades 

indígenas e assentamentos resultantes de reforma agrária, o que revela um território marcado 

pelos segmentos do campesinato. Dados extraídos da pesquisa de Timbó (2010) apontam que 

―o município de Monsenhor Tabosa possui 12 assentamentos rurais‖. 

Conforme dados do IBGE (BRASIL, 2010) a população do município de Monsenhor 

Tabosa se divide entre zona rural e zona urbana, sendo pouca a diferença entre uma e outra 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Divisão da população de Monsenhor Tabosa - CE 

 
Fonte: BRASIL (2010) 

 

No município de Monsenhor Tabosa,cerca de 1.170 hectares de terra são destinados à 

áreas de reforma agrária com assentamentos rurais que são financiados por diversos órgãos 

públicos, com regimes diferenciados da política de reforma agrária (BRASIL, 2011). 

Além das aldeias indígenas e dos assentamentos rurais, o município também 

registra famílias quilombolas, comunidades rurais e pequenos povoados que 

constituem o território camponês, marcando uma diversidade de sujeitos, e 

de práticas sociais e culturais que se realizam na produção da vida e em sua 

reprodução social (TIMBÓ,2010). 

O município de Monsenhor Tabosa pertence à Bacia Hidrográfica do rio Banabuiú e 

sua drenagem maior é o riacho Capitão Mor. O substrato geológico regional é constituído por 

granitos, gnaisses e migmatitos do Pré-Cambriano (CPRM, 1998). 

POPULAÇÃO 
RURAL

URBANA
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É importante destacar um potencial hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas 

sem, no entanto, diminuir sua importância como alternativa de abastecimento em casos de 

pequenas comunidades.  

Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos areno-argilosos 

recentes, que ocorrem margeando as calhas dos principais rios e riachos que 

drenam a região, e apresentam, em geral, uma boa alternativa como 

manancial, tendo uma importância relativa alta do ponto de vista 

hidrogeológico, principalmente em regiões semiáridas com predomínio de 

rochas cristalinas. Normalmente, as altas permeabilidades dos termos 

arenosos compensam as pequenas espessuras, produzindo vazões 

significativas (CPRM, 1998). 

As vertentes sobre décadas de condução da situação no semiárido brasileiro refletem 

até os dias atuais no desenvolvimento da região, sendo motivo de especulações e infindáveis 

projetos de desenvolvimento e de reestruturação social e econômica. 

 

Características físicas e sócio-econômicas em Monsenhor Tabosa 

 

Há um grande arsenal de teórico sobre a realidade do semiárido brasileiro, contudo 

ainda é muito presente estereótipos historicamente construídos sobre esse bioma
1
 como um 

espaço ―problema‖, vinculando este território a uma concepção característica de fome e 

miséria como explicação de atraso econômico e das disparidades regionais (ANDRADE, 

1981). Essas imagens são fruto de julgamentos superficiais sobre a realidade do semiárido 

brasileiro e de interesses que explicavam a miséria e o atraso no desenvolvimento como 

produtos de condições naturais adversas. A ―seca‖, propagada nacionalmente como um grave 

entrave para o desenvolvimento, tornou-se um argumento político quase irrefutável para 

conseguir recursos, obras e outras benesses.A seca e suas particularidades geográficas 

passaram a ser melhores compreendidas a partir da década de 1950por meio de estudos do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
2
, bem como de todos que pautaram seus estudos 

sobre esta problemática e nas possibilidades de desenvolvimento. Ressalta-se aqui a 

                                                 
1
Este conceito, conforme desenvolvido por Walter (1986) e adotado no presente trabalho, considera como bioma 

uma área do espaço geográfico, com dimensões até superiores a um milhão de quilômetros quadrados, 

representada por um tipo uniforme de ambiente, identificado e classificado de acordo com o microclima, a 

fitofisionomia (formação), o solo e a altitude, os principais elementos que caracterizam os diversos ambientes 

continentais (COLTINHO, 2006). 
2
 Mais detalhes sobre o assunto na obra FURTADO, Celso. ―A Fantasia Desfeita‖. In: Obra Autobiográfica de 

Celso Furtado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 3 v. V. 1. 
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importância de compreender o fenômeno da ―seca‖ como um amplo sistema de fatores e 

consequências e buscar elaborar estratégias sustentáveis neste contexto.  

Em 04 de março de 2017, o presidente da Companhia de Gestão de Recursos 

Hídricos - COGERH, João Lúcio Farias realizou uma entrevista ao jornal ―O Povo‖ falando 

sobre o volume de água por bacia hidrográfica,na qual revela o estado crítico da Bacia 

Hidrográfica do Banabuiú. O presidente citou 50% das bacias com apenas 10%do nível de 

armazenamento normal. ―A disponibilidade hídrica subterrânea e a abertura de poços são 

então vistas como formas de solucionar o problema da escassez nos reservatórios‖. O 

município de Monsenhor Tabosa optou por resolver a questão da escassez hídrica abrindo 

poços semi artesianos. Segundo a Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA, há no 

município 116 poços registrados com profundidade média de 38 metros e vazão média 0,9 

m³/h. O primeiro registro foi em 1900 e o último em 2014. Com a escassez de chuvas por 

longos períodos que assolam muitas cidades do Nordeste, incluindo o território Taboense, a 

produção agrícola e a pecuária diminui constantemente, o que causa prejuízos à qualidade de 

vida e manutenção das famílias. 

 

Precipitação e uso dos recursos hídricos em Monsenhor Tabosa 

 

O levantamento realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME, 2018) mostra que nos anos de 2012 a 2016, foram apenas 516 

milímetros de chuva, em média no Ceará, o menor índice desde 1910. Desde 2010, a chuva 

está abaixo do normalmente esperado, segundo Portal Hidrológico do Ceará (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Precipitação de 2008 a 2017 

ANO NORMAL (MM) OBSERVADO (MM) DESVIO % 

2017 693.7 409.0 41.0% 

2016 693.7 409.4 29.3% 

2015 693.7 405.4 41% 

2014 693.7 471.8 32% 

2013 700.0 361.7 48.3% 

2012 700.0 166.2 76.3% 

2010 700.0 448.8 35% 

2009 700.0 979.8 40% 

2008 700.0 952.2 32.2% 

Fonte: PORTAL HIDROLÓGICO DO CEARÁ(2018)
3
 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos-SMARH, desde 

2017 o abastecimento de água no município de Monsenhor Tabosa tem sido por meio das 

reservas de água subterrâneas por meio de poços tubulares implantados no solo, onde faz-se 

utilização de uma bomba para a água chegar à superfície. A pouca pressão de água é o que 

difere os poços semiartesianos dos poços artesianos (HIRATA, 2002). 

Na região Nordeste do Brasil, desde o início do século, as perfurações de 

poços tubulares vêm sendo utilizada como uma alternativa para suprir o 

abastecimento de água de pequenas comunidades e dos rebanhos. Entretanto, 

apenas a partir do início da década de 60, com a criação da SUDENE e, 

consequentemente, com o surgimento da Hidrogeologia no Brasil, os poços 

perfurados nessa região passaram a ter um acompanhamento técnico na 

locação e perfuração. Porém, pelo fato destas ações serem tomadas de forma 

emergenciais, muitos destes poços não eram instalados e, até mesmo, eram 

abandonados quando passava o período de estiagem (CPRM, 1998). 

Devido à instalação dos poços no município, a manutenção das condições básicas de 

consumo da população (higiene, alimentação e pequenas produções) vem sendo suprida, visto 

que, os reservatórios (Açude Barra e Açude Jucás) que abastecem o município estão abaixo 

do nível morto
4
. 

 

 

 

                                                 
3
PORTAL HIDROLÓGICO DO CEARÁ. Disponível em:<http://www.hidro.ce.gov.br.> Acesso em 09 de 

nov.de 2018. 
4
Volume morto é o nome que se dá à reserva de água das represas que ficam em áreas profundas e, esta água não 

é própria para o uso por estar em um local onde há sedimentação de materiais impróprios para o consumo e 

contaminantes. 
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Impactos da retirada de água subterrânea 

 

O problema mais frequente no uso de águas subterrâneas é a superexplotação (uma 

retirada de água sem controle, com alto volume e frequentemente) que pode ocasionar um 

colapso da fonte abastecedora, a impermeabilização do solo (alteração do ciclo hidrológico, 

aumentando o escoamento e podendo causar inundações,enchentes, assoreamentos e erosão) 

e a poluição (apesar de ocorrer com menos frequência, quando ocorre se torna mais difícil 

para resolver) (WOTTRICH,2012). 

A extração de água subterrânea constante por um longo tempo, sem um planejamento 

de volume retirado, pode ocasionar a deformação e o afundamento da superfície (solo) devido 

às alterações nas camadas de subsolo. Este afundamento torna-se ainda mais significativo 

quando há construções próximas ou sobre as áreas onde há água, pois exercem pressão sobre 

o solo devido. 

O rebaixamento do solo de Nova Orleans cooperou para o aumento dos estragos 

causados pela passagem do furacão Katrina, que provocou a evacuação de mais de um milhão 

de pessoas e um prejuízo de US$ 2 bilhões para o país.
5
Outro exemplo de afundamento de 

solo ocorre na cidade do México, desde que a água subterrânea começou a ser retirada em 

grande quantidade por longos períodos.  

O afundamento do solo pode ser causado pela exploração de água subterrânea 

somada à pressão exercida pelo peso das construções, somada às características favoráveis do 

tipo de solo. Além disso, sabe-se hoje que a água não é um recurso infinito e que deve ser 

consumida com cautela. Sendo assim, o colapso desta fonte de abastecimento pode ocorrer se 

não houver um controle na explotação, causando mais um tipo de impacto, não apenas 

ambiental, mas também social e econômico. 

 

Metodologia 

 

A metodologia desta pesquisa consiste na análise das alterações ambientais, registro 

de ocorrências e na percepção dos moradores sobre a implantação de poços semi artesianos no 

município de Monsenhor Tabosa nas últimas décadas. Foi realizado um levantamento 

                                                 
5
JORNAL: O GLOBO, 2014. Matéria ciência em pauta. Disponível em: http://www.dendrus.com.br/extracao-

de-aguas-subterraneas-provoca-afundamento-de-grandes-cidades. Acesso em 2 de nov. de 2018. 
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quantitativo dos poços implantados nos últimos 20 anos, relacionando-os com a precipitação 

no mesmo período. Foram analisados os possíveis impactos trazidos pela atividade de 

extração de recursos hídricos, desde situações de interrupções na atividade até problemas de 

deformação no solo. Por meio de trabalhos de campo foi realizada uma análise sobre a 

finalidade do uso da água no município, frequência e a vazão dos poços. Foi realizada uma 

abordagem qualitativa com os gestores e moradores na busca por investigar a compreensão da 

crise hídrica e a implantação dos poços, a fim de analisar a percepção dos impactos gerados e 

avaliar se os moradores visualizam outras possibilidades de enfrentamento da seca. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010), ―[a] entrevista, trata-se, pois, de uma conversação 

efetuada face a face, de maneira metódica; proporciona ao entrevistado, verbalmente, a 

informação necessária‖. A entrevista focalizada foi elegida nesta pesquisa, pois houve a 

possibilidade de direcionar cada situação que considere adequada.  

Entrevista focalizada. Há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se 

vai estudar e o entrevistador tem liberdade de fazer as perguntas que quiser: 

sonda razões e motivos dá esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, a uma 

estrutura formal. Para isso, são necessários habilidade e perspicácia por parte 

do entrevistador (LAKATOS e MARCONI, 2010). 

Foi uma média de dois encontros com cada entrevistado: o primeiro para estabelecer o 

contato inicial e o segundo para realização da entrevista. A pesquisa qualitativa corresponde a 

questões particulares, contemplando os fenômenos humanos como parte da realidade social. 

 

Considerações finais 

 

Foram realizadas onze entrevistas entre os dias 29 de outubro e 02 de novembro de 

2018. Durante o diálogo, com relação ao conhecimento sobre algum tipo de fiscalização nas 

instalações de poços semi artesianos, observou-se um claro desconhecimento sobre o assunto. 

De forma geral, tanto a população como os gestores, trouxeram em suas falas o 

desconhecimento sobre possíveis impactos trazidos pela implantação dos poços. As pessoas 

que dispõe da água regularmente através dos poços consomem a água com despreocupação, 

acreditando ser um bem infinito e os poços uma forma definitiva de se obter água quando 

houver a falta da chuva na região.  

Foi evidente durante a pesquisa a necessidade de um monitoramento das atividades 

de extração de água do subsolo e um planejamento adequado para tal atividade, bem como 
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envolver a população na problemática para que haja uma conscientização do uso da água por 

este método. Foi possível identificar, durante os trabalhos de campo, 114 poços perfurados na 

zona urbanizada, com uma extração de volume considerável para o município. Além disso, 

alguns poços estão muito próximos às estradas e áreas ocupadas, obstruindo a passagem ou 

ocasionando riscos de afundamento de solo nestas vias (Fotos 1 e 2).  

 

Foto 1 - Poço no meio de uma via de circulação 

de carros. 

 

Foto 2 - Poço próximo a uma via de circulação 

de carros e área ocupada por residências. 

 
  

Fotos: Lucas Rodrigues Oliveira (2018) 

 

Com relação ao risco de afundamento no solo e subsolo na cidade, devido à 

implantação dos poços, pode-se dizer que, segundo a NBR 9061/1985
6
 que fixa as condições 

de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e na execução de 

escavações de obras civis, a céu aberto, em solos e rochas “Qualquer obra de fundação, 

escavação ou rebaixamento de lençol d‘água feita próximo a construções existentes deve ser 

projetada levando em conta seus eventuais efeitos sobre estas construções‖ (NB 942/84).  

Foi constatado, em entrevistas, que alguns munícipes têm realizado a perfuração de 

poços em suas propriedades para garantir a manutenção de suas atividades econômicas e 

familiares. As observações de campo revelaram que, desde 2016, o município vem utilizando 

da extração de água subterrânea para o abastecimento da população, tendo em vista que os 

reservatórios superficiais já não suprem a demanda de consumo local.  

Um total de 54 poços estão equipados, 14 poços estão fechados, 12 abandonados, 14 

não instalados, 4 secos, 1 bombeando, 1 1 parado e 1 parada e para 18 poços não foram 

                                                 
6
Esta Norma fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e execução 

de escavações de obras civis, a céu aberto, em solos e rochas.  
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encontradas informações (SOHIDRA, 2017).Até o ano de 2014 foram registrados 116 poços, 

sendo 12 na zona urbanizada e 104 na zona rural. Na zona urbanizada, os primeiros poços são 

de 1974 e a quantidade foi aumentando conforme a necessidade (Gráficos 2 e 3). 

 

Gráfico 2 - Poços perfurados do ano de 1974 ao ano 2009 

 

Fonte: CEARÁ (2017) 

 

Gráfico 3 - Precipitação em Monsenhor Tabosa do ano 1974 ao ano 2009 

 

Fonte: CEARÁ (2017) 

 

A Secretaria de Recursos Hídricos (SHR) está desmembrada da Secretaria de Meio 

Ambiente (SMA) e da Secretaria de Agricultura, por isso o acesso a alguns dados foram 

dificultados, porém a população foi bem acessível. Os poços semi artesianos implantados em 

Monsenhor Tabosa não possuem registros junto às instâncias de controle e fiscalização dos 
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reservatórios subterrâneos. As informações disponibilizadas pela Secretaria de Agricultura 

são insuficientes para traçar uma perspectiva de consumo e um planejamento. 

Atualmente,há no município 36 poços que são ligados ao abastecimento público da 

cidade. A distribuição de água é realizada através do bombeamento gravitacional, decorrente 

da inclinação do terreno e velocidade da água.  

 

Conclusão 

 

Foi observado um ―desconhecimento‖ da população sobre algumas questões hídricas 

no município como a quantidade de poços perfurados, o tratamento da água que consomem, a 

disponibilidade hídrica na região e os impactos que podem ocorrer devido à implantação dos 

poços sem um planejamento adequado. Dessa forma, o maior desafio atualmente na cidade é 

levar à população uma conscientização sobre estratégias de um consumo sustentável que 

viabilize futuramente a convivência com a seca da região. Não houve relatos sobre a 

percepção de impactos como afundamento de solos devido a implantação dos poços. As 

deformações são causadas, principalmente, em solos arenosos, próximo ao lençol freático, 

onde as camadas de solo são diretamente alteradas devido ao nível da água subterrânea. Esta 

não é uma característica da região de Monsenhor Tabosa, o que contribui para a não 

identificação de pontos de afundamentos ou deformações excessivas no solo. Além disso, os 

afundamentos são mais comuns no decorrer de algumas décadas de extração constante e em 

volume abundante.O município de Monsenhor Tabosa não possui grandes obras, nem 

significativos aglomerados de construções e esta característica difere das cidades com 

registros significativos de afundamentos de solo, como por exemplo, a Cidade do México, a 

qual um dos principais fatores de afundamento e deformação do solo é o ―peso‖ das 

construções sobre o mesmo. Este conjunto de fatores faz com que problemas como 

deformações no solo ou colapsos tornem-se menos provável, porém não se deve anular tal 

probabilidade, pois o volume de água retirado e a quantidade dos poços abertos podem 

atenuar este tipo de ocorrência no decorrer dos anos, visto que a cidade não possui 

planejamento adequado para a extração do recurso hídrico subterrâneo. A ausência de um 

estudo para analisar o nível de comprometimento dos solos pela perfuração de poço, a 

ausência de um controle sobre a quantidade de água extraída e a atualização da quantidade e 

características dos poços abertos em Monsenhor Tabosa são fatores que podem acarretar 
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riscos ambientais no município e necessitam de um adequado plano de ação visando a 

sustentabilidade deste recurso e o bem-estar da população. 
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Resumo:Desde a década de 1960 o número de desastres registrados vem aumentando exponencialmente em 

todo o mundo, bem como a intensidade destes e os danos por eles causados. Tal problemática está relacionada à 

atual crise ambiental, marcada pelas mudanças climáticas globais, pela segregação socioespacial e pela 

concentração urbana. Tem-se que 70% dos eventos extremos registrados ocorrem em países em 

desenvolvimento, sendo que os desastres hidroclimáticos são os mais frequentes. Neste contexto, o objetivo 

deste artigo é descrever os múltiplos impactos da grande inundação de 2010 que atingiu São Luiz do Paraitinga, 

bem como analisar o processo de prevenção de desastres que teve início após este evento. Com isto, buscamos 

evidenciar a necessidade da tomada de medidas preventivas que possam preparar os munícipes e o poder 

público, de modo a minimizar os danos causados. 

Palavras-chave:proteção civil; gestão de desastres; bacias hidrográficas. 

 

 

Resumen:Desde la década de 1960 el número de desastres registrados ha aumentado exponencialmente en 

todo el mundo, así como la intensidad de estos y los daños causados por ellos. Tal problemática está relacionada 

con la actual crisis ambiental, marcada por los cambios climáticos globales, por la segregación socio espacial y 

por la concentración urbana. Se tiene que el 70% de los eventos extremos registrados ocurren en países en 

desarrollo, siendo que los desastres hidro climáticos son los más frecuentes. En este contexto, el objetivo de este 

artículo es describir los múltiples impactos de la gran inundación de 2010 que alcanzó São Luiz do Paraitinga, 

así como analizar el proceso de prevención de desastres que se inició después de este evento. Con esto, 

buscamos evidenciar la necesidad de la toma de medidas preventivas que puedan preparar a los municipios y el 

poder público, a fin de minimizar los daños causados. 

Palabras clave:protección civil; gestión de desastres; cuencas hidrográficas. 

 

 

Introdução 

 

Inúmeros desastres vêm sendo registrados desde o início do século XX no mundo, 

sendo que aproximadamente 80% destes ocorreram a partir da década de 1970. Ressalta-se, 

no entanto, que não só a frequência dos desastres vem aumentando, como também as suas 

intensidades, fato que está diretamente relacionado à atual problemática ambiental, na qual se 

inserem características como crescimento populacional, mudanças climáticas globais, 

segregação socioespacial, entre outras (MARCELINO et al., 2006). 
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O homem tem papel fundamental no desencadeamento e na prevenção dos desastres. 

Se, por um lado, fatores antrópicos desempenham influência direta sobre mudanças 

ambientais (desmatamento, poluição, degradação ambiental, erosão, entre outros), colocando  

comunidades sob risco de desastres; por outro, os conhecimentos gerados pela sociedade 

contribuem para a redução dos impactos criados pelos desastres (VALENCIO, 2009). 

Atualmente, mais de 70% dos desastres ocorrem em países em desenvolvimento, 

sendo os desastres hidroclimáticos os mais frequentes (UNDP, 2004). O número de mortes 

também é bastante emblemático: nos países desenvolvidos, morrem em média 25 pessoas por 

desastre, enquanto que nos países em desenvolvimento este número é de mais de 1000 

pessoas por evento extremo. Entre 1996 e 2015 morreram 1.3 milhões de pessoas em cerca de 

7000 desastres, sendo que por volta de 90% das mortes ocorreram em países em 

desenvolvimento (MCBEAN, 2012). No Brasil os desastres mais frequentes estão 

correlacionados às instabilidades atmosféricas, conhecidas como desastres 

hidrometeorológicos, que geram inundações e deslizamentos decorrentes de chuvas intensas 

que afetam grande número de pessoas a cada ano (GONÇALVES; SOUSA, 2014). 

Em função da desigualdade social, aumento dos aglomerados urbanos e segregação 

socioespacial, a urbanização não raramente se expande em direção a áreas impróprias à 

ocupação (como áreas de várzea de corpos hídricos e terrenos com inclinação acima de 30%), 

o que aumenta as probabilidades de ocorrência de um desastre (VALENCIO, 2009). Tem-se 

que episódios de enchentes e inundações estão ligados à impermeabilização do solo, à 

disposição inadequada de lixo, à ocupação das margens dos cursos d‘água e ao desmatamento.  

O município de São Luiz do Paraitinga, localizado no interior do estado de São Paulo, 

é uma das muitas cidades brasileiras que se enquadram nestas condições e que sofre com 

episódios de desastres hidrometeorológicos. O mais sério deles foi a inundação que acometeu 

a cidade em janeiro de 2010, com inúmeras consequências para a população municipal e para 

o patrimônio cultural, dado o acervo arquitetônico único do município, acarretando diversos 

impactos para a região. Este artigo tem como objetivo explicitar os múltiplos impactos da 

grande inundação de 2010, tanto para a população quanto para o patrimônio arquitetônico-

ambiental de São Luiz do Paraitinga, bem como analisar as medidas de prevenção de 

desastres exercidas pela prefeitura local e pelo comitê de bacias após este evento. 
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Metodologia 

 

Este artigo se utiliza de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Na pesquisa 

bibliográfica foram analisados livros e artigos científicos da temática de desastres e suas 

técnicas e métodos de prevenção a partir dos seguintes termos de busca: ―desastres‖, 

―prevenção de desastres‖, ―reconstrução‖ e ―desastre em São Luiz do Paraitinga‖. Na 

pesquisa documental foram analisados materiais como reportagens, relatórios e o Jornal da 

Reconstrução. Por fim, a pesquisa de campo foi empregada com o intuito de coletar 

informações e depoimentos de pessoas que estão inseridas no local de estudo, tendo por base 

o depoimento de 16 moradores do município, além de representantes da prefeitura municipal 

e do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul. Para a execução da pesquisa de campo foi 

construído um roteiro de entrevistas com questões semiestruturadas sobre a relação dos 

moradores de São Luiz do Paraitinga com as inundações e com os sistemas de prevenção 

adotados. As questões abordadas no roteiro de entrevistas foram: 

• Você se sente seguro após a inundação de 2010 em relação a possíveis novas 

enchentes? 

• Você se lembra de alguma inundação que aconteceu depois de 2010? 

• Como foi o episódio de 2010 para você? 

• Você vê alguma medida sendo tomada para evitar novas enchentes? 

• Você tem alguma sugestão do que poderia ser feito para evitar outros desastres?  

• Você observa ou já observou alguma mudança na cidade após a enchente? 

• Você acha que a reconstrução tem melhorado a cidade? 

Foi adotada a metodologia de amostragem qualitativa, ou seja, a construção de uma 

amostra não-probabilística, intencional, com a realização de entrevistas semiestruturadas. A 

amostra foi construída de forma a utilizar o método de saturação teórica em que ―interrompe-

se a coleta de dados quando se constata que elementos novos para subsidiar a teorização 

almejada não são mais depreendidos a partir do campo de observação‖ (FONTANELLA et 

al., 2011, p. 389). Para a construção da saturação teórica, utilizou-se o critério proposto por 

Francis (2012) com a definição de 12 entrevistados e a adição de mais 4 entrevistados como 

critério de parada, para conferir a existência da saturação teórica. 
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Desenvolvimento 

 

O município de São Luiz do Paraitinga foi construído na planície de inundação do rio 

Paraitinga, em uma área plana em terreno cercado de morros.  Eventos de cheias dos rios e 

consequente inundação de suas planícies são recorrentes no município. Os relatos de 

inundações são frequentes, com episódios de cheias em 1967, 1996, 2000, 2006, dentre outros 

(IG-SMA, 2008; MARCHEZINI, 2015a). A cidade está inserida na bacia do Rio Paraitinga, 

com área de drenagem de 5.271km². O rio percorre cerca de 80km até chegar a São Luiz do 

Paraitinga, percurso com desnível altimétrico de mais de 1.000m e com declividade média de 

4,9m/km (FUNDAÇÃO CHRISTIANO ROSA, 2009). O relevo municipal é caracterizado 

por morros altos e alongados, com topos convexos, além de altitudes variando entre 800 a 

1200m, declividades entre 20 e 30% e vales entalhados, e presença predominante de solos 

cambissolos e litólicos. Estes fatores resultam um alto grau de fragilidade potencial, deixando 

a área sujeita a processos erosivos agressivos, com probabilidade de ocorrência de 

movimentos de massa e erosão linear com voçorocas (ROSS; MOROZ, 1997). 

O clima do município é controlado por massas tropicais, quanto maior a passagem de 

sistemas frontais nesta área, mais chuvoso pode se tornar a estação ou o ano como um todo. O 

total pluviométrico anual médio do município é de 1.193mm. Os excedentes hídricos ocorrem 

de dezembro a março, condicionando os períodos mais críticos para a ocorrência de 

escorregamentos e inundações (IG-SMA 2008). 

Estar vulnerável significa estar suscetível ou propenso aos danos ou prejuízos. Quanto 

maior a suscetibilidade, maior a vulnerabilidade. Logo, a vulnerabilidade é multifatorial e 

multidimensional, além de intrínseca a processos sociais e históricos de construção do 

território, possuindo um corte de classe social e de estrutura de poder (GONÇALVES et al., 

2012). É vulnerável quem tem menor capacidade de antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-

se ante o impacto de uma ameaça (BLAIKIE et al., 2005). Quando uma ameaça ocorre em um 

território constituído por relações sociais que o tornaram vulnerável, temos um desastre 

(GONÇALVES; SOUSA, 2014). Os desastres são produzidos socialmente, mesmo que as 

ameaças sejam consideradas naturais, como, por exemplo, as chuvas (VALENCIO, 2014).  

O mapeamento de áreas de risco em São Luiz do Paraitinga (IG-SMA, 2008) foi 

realizado em áreas previamente identificadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

de São Luiz do Paraitinga. Do total dos setores em risco, os autores concluíram que 58% 
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apresentaram risco de escorregamentos em encostas e 42% apresentaram risco de 

inundação/solapamento de margens. Nestas áreas foram identificados riscos em mais de 800 

moradias, sendo que 36% destas se encontram em áreas sujeitas a escorregamentos, e 64% 

estão em áreas sujeitas à ocorrência de inundação (BROLLO; FERREIRA, 2009). 

Foram verificadas diversas evidências de movimentação do terreno, o que implica um 

agravamento da situação de risco. Registraram-se trincas no terreno, além de árvores, 

cicatrizes de escorregamentos e postes e muros inclinados. As intervenções antrópicas, 

expressas nas formas de uso e ocupação do solo, atuam como fatores indutores dos processos 

perigosos, ao mesmo tempo em que se destacam como elementos definidores do grau de 

vulnerabilidade e de danos. As características de uso e formas de intervenção na área de 

estudo contribuíram para o estabelecimento de situações de risco alto e muito alto (BROLLO; 

FERREIRA, 2009). Esta situação de vulnerabilidade ficou evidente no desastre de 2010, com 

a grande inundação e os escorregamentos de morros no município de São Luiz do Paraitinga. 

 

A grande enchente de 2010 

 

Entre os dias 30 e 31 de dezembro de 2009 um ciclone na região Baía de Ilha Grande, 

no sul do estado do Rio de Janeiro, ocasionou chuvas intensas na região. Os ventos gerados 

por este ciclone não permitiram que a corrente de nuvens vinda da Amazônia seguisse seu 

caminho natural em direção ao mar, ficando retida sobre a região dos municípios de São Luiz 

do Paraitinga e de Cunha, no Estado de São Paulo. Uma área de baixa pressão sobre essas 

nuvens foi gerada, provocando condensação e um significativo volume de chuvas, que 

acumularam 600mm no mês de dezembro de 2009 (SARTORI; VALENCIO, 2016). A 

precipitação intensa fez o rio Paraitinga subir mais de 12 metros no município de São Luiz, o 

que provocou a maior tragédia da história da cidade (ROSAL; MEDEIROS, 2010).  

A inundação atingiu a parte baixa do município, e muitos moradores perderam suas 

casas ou precisaram sair delas, indo se alojar em escolas e creches públicas. Embora muitos 

tenham se ferido, voluntários em conjunto com a Defesa Civil salvaram a vida de centenas de 

pessoas. Privada de energia elétrica, a cidade ficou isolada e teve parte de seu conjunto 

arquitetônico destruído ou danificado. Os casarões do século XIX, construídos com taipa de 

pilão e pau-a-pique, da parte central do município, foram bastante afetados e parte deles 
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foram destruídos pelas águas. Também o marco histórico da cidade, a igreja matriz, desabou e 

ficou em ruínas, abalando os moradores da cidade (GONÇALVES et al., 2013). 

Em relação às perdas humanas do desastre, estima-se que o número de afetados foi de 

11.000 pessoas, dentre as quais 4.030 ficaram desalojadas, 93 desabrigadas e 16 deslocadas 

(SARTORI E VALENCIO, 2016). O formulário para avaliação de danos da Defesa Civil fez 

o seguinte relato a respeito dos prejuízos sociais no município, de modo a salientar os 

diversos aspectos que foram afetados na vida dos munícipes: 

As perdas se estendem no campo da construção, sobrevivência social; saúde 

pública e garantia dos direitos aos idosos, crianças e demais munícipes. 

Importa salientar que o direito à educação encontra-se prejudicado em razão 

da destruição ou danificação dos prédios das escolas municipais, fator que 

também refletirá nas questões sociais do município. Toda área comercial do 

município foi afetada pela enchente gerando a paralisação da oferta de 

emprego e o abastecimento local. O desemprego, a ausência de perspectiva e 

a destruição do patrimônio como referência de identidade local, 

principalmente da Igreja Matriz, acarretará a população problemas de ordem 

psicossocial (SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 2010, p. 5) 

 Depois que o rio voltou para o seu leito, observou-se um município desolado pela 

inundação. A extensão e intensidade dos danos materiais provocaram grandes impactos 

socioeconômicos devido à paralisia do comércio local e pela perda de receita oriunda da 

maior festa municipal, o carnaval, já que não foi possível explorar todo o seu potencial no ano 

de 2010. Passaram-se cerca de seis meses até o comércio local voltar a operar com sua 

capacidade restaurada. Houve, também, impactos psicossociais relacionados com a disrupção 

social e com as perdas imateriais sofridas pela população. Após o episódio, o município 

recebeu recursos para reconstrução e passou a ser alvo de implantação de diversos planos de 

gestão com enfoque socioambiental, de forma a repensar a dinâmica da cidade e prevenir que 

novos desastres ocorram ali. Ainda hoje há casarões em processo de reconstrução 

(MARCHEZINI, 2015a; SARTORI; VALENCIO, 2016). 

Os moradores, quando questionados sobre se sentirem seguros em relação a novas 

enchentes como a de 2010, se mostraram pessimistas, uma vez que o episódio de 2010 foi 

bastante traumático. Muitos se disseram inclusive deprimidos após a enchente, como um 

morador, de 70 anos, que relatou o seguinte: ―Comecei a sentir um mal-estar e fui ao médico 

em Taubaté. Ele disse que eu estava com depressão em função da enchente‖. Com isso, 

podemos ter uma pequena dimensão de como foi o episódio de 2010 para a cidade e para os 
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que ali habitam. Entender o processo de reconstrução permite pensar como o desastre se 

alonga temporalmente e como a reconstrução é realizada.  

 

Prevenção de desastres no município de São Luiz do Paraitinga 

 

 Para a redução de impactos gerados por desastres, diversas ferramentas podem ser 

utilizadas, sendo que as mais eficientes são aquelas relacionadas à prevenção. A prevenção de 

desastres é realizada antes da crise, com o intuito de controlar ou mitigar seu impacto, de tal 

modo que se impeça ou reduza o dano a um nível no qual se possa recuperar a sociedade. As 

medidas de prevenção trabalham para reduzir a vulnerabilidades no território e estão 

relacionadas com o planejamento da ocupação espacial. Neste sentido, ressalta-se que o Plano 

Diretor de São Luiz do Paraitinga foi aprovado em dezembro de 2009, três semanas antes da 

inundação de 2010. De acordo com esta normativa, a Defesa Civil estaria encarregada de 

tomar "ações preventivas de forma a minorar as consequências de impactos ambientais e 

ocorrências de calamidades e de acidentes". No entanto, na prática, a Defesa Civil 

apresentava problemas relacionados à sua estrutura física, o que refletiu em impactos 

devastadores provenientes da enchente de 2010. Após a inundação, a prefeitura se encarregou 

da caracterização das áreas de risco do município e, desta forma, foi elaborada uma revisão do 

Plano Diretor, afim de melhor preparar a cidade para futuros contratempos.  

As modificações feitas no Plano Diretor priorizaram a distribuição espacial das 

funções sociais na área urbana, em conjunto com a busca por princípios da sustentabilidade. 

Houve uma mudança essencial em relação às práticas determinadas anteriormente, de modo 

que se pudesse pensar de forma mais analítica o contexto do pós-impacto. Ao determinar 

áreas de grande vulnerabilidade socioambiental, bem como salientar que as políticas de 

remoção de famílias deveriam estar diretamente relacionadas com o mapeamento das áreas de 

risco, percebe-se uma falta de preocupação com a população em detrimento da recuperação 

ambiental (SARTORI, 2014). Neste sentido, Valencio (2009) destaca: 

A cartografização do risco se impõe como uma fala técnica que impede a 

vocalização dos direitos dos que ali vivem [...] Como toda fala técnica, trata-

se de uma linguagem silenciadora [...] Ao delimitar o lugar de vivência de 

populações empobrecidas como área de risco, o referido mapa fundamenta 

práticas de remoção compulsória dos ali inseridos e evita mostrarem o 

pulsante conflito territorial que caracteriza a cidade. (VALENCIO, 2009, p. 

36) 
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Tal situação nos permite concluir, portanto, que frequentemente ocorre o sofrimento 

da população vítima do desastre em função do distanciamento que as políticas públicas 

colocam entre o âmbito social e ambiental, o que contribui para a intensificação dos desastres. 

A Defesa Civil municipal também se mobilizou para melhorar seu alerta de inundações com a 

utilização de sensores como pluviômetros e fluviômetros, os quais controlam diariamente o 

nível de água do rio e das chuvas, com o intuito de prevenir a cidade contra outras enchentes. 

Os pluviômetros foram instalados em São Luiz do Paraitinga, bem como nos municípios 

vizinhos de Cunha e de Lagoinha. Já o DAEE, órgão estadual, iniciou no rio Paraitinga obras 

para o desassoreamento das margens do rio, bem como o aprofundamento da calha e a 

limpeza dos meandros, de modo a acelerar a correnteza do rio, aumentando a vazão do 

mesmo. Um representante da prefeitura municipal de São Luiz do Paraitinga, afirmou em 

entrevista realizada em novembro de 2014 que: 

No que diz respeito ao rio Paraitinga, estamos passando por um período de 

seca, que dura em torno de cinco ou seis anos. No entanto, estamos nos 

preparando para quando o período de cheia chegar e novas tragédias não 

ocorrerem. Aqui na cidade estamos promovendo o desassoreamento do rio. 

Também temos projetos de reflorestamento de áreas importantes, mas elas 

ainda estão sendo mapeadas.  

A prevenção do município para lidar com novos eventos de inundação, de acordo com 

o representante da prefeitura, passa pela fixação da estrutura do corpo de bombeiros, da 

Defesa Civil e do DAEE. Citou-se também a instalação dos sensores e a realização da 

telemetria do nível de água do rio, o que possibilitaria uma observação científica do 

comportamento das águas. O secretário executivo do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul 

informou, em entrevista também realizada em novembro de 2014, as medidas adotadas: 

O Comitê de Bacias está atento à questão hídrica, tanto do ponto de vista 

quantitativo quanto qualitativo. Nós atuamos no momento emergencial do 

desastre e, em conjunto com o DAEE, participamos do processo de limpeza, 

desassoreamento e revitalização das margens do rio Paraitinga. Agora, no 

período pós-obra, estamos trabalhando a bacia à montante, junto aos 

proprietários rurais, ao instituto florestal, à secretaria da agricultura e à 

prefeitura para melhorar o uso do solo na bacia. O Comitê se dispôs e já 

iniciou um trabalho de identificar, no próprio relevo da bacia, conformidades 

que permitam armazenar água, mas sem medidas estruturais, apenas 

trabalhando características naturais da área. O Comitê financiará estas ações 

para que elas sejam executadas e, portanto, futuras cheias do rio Paraitinga 

não afetem o município de São Luiz. Agora, já estamos planejando o 

desassoreamento da calha do rio Paraitinga no trecho urbano. Também 

planejamos ações de reflorestamento e incentivo de espécies adequadas. 
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 A visão prevalente destes órgãos é bastante tecnicista, à medida que prioriza a 

diminuição de vulnerabilidades e a prevenção através do emprego de soluções técnicas de 

obras e monitoramento de ameaças. Isto pôde ser observado nos depoimentos dos 

representantes da prefeitura e do Comitê de Bacia Hidrográfica e nas ações do DAEE. É 

essencial considerar que, para ocorrer a implantação de ações mitigatórias de prevenção de 

desastres, deve-se contar com estudos multidisciplinares, de visão holística, que envolvam 

diversas áreas, buscando a elaboração de soluções sustentáveis, tanto do ponto de vista social 

quanto ambiental (PISANI; BRUNA, 2011). A busca por soluções técnicas para a prevenção 

de desastres deixa pouco espaço para ―o incremento da capacidade organizativa e 

participativa da comunidade‖ (GONÇALVES; SOUSA, 2014, p. 137).  

Em São Luiz do Paraitinga, após o ocorrido em 2010, as medidas que promoveram 

circulação de informações foram a criação do Jornal da Reconstrução - parceria do Diário 

Oficial do Estado de São Paulo com a Universidade de Taubaté, e as Audiências Públicas. 

Houve a criação de diversos conselhos (Planejamento, Meio Ambiente, Cultura, Turismo, 

Rural, etc.), os quais passaram a coordenar as ações de recuperação da cidade. Mesmo assim, 

a população terminou por ser excluída de importantes decisões sobre a reconstrução do 

município relativas a obras civis, patrimônio histórico e habitação (MARCHEZINI, 2015a).  

Uma importante dimensão humana, com relação direta na prevenção de desastres e 

que não pode ser esquecida está nos medos e anseios dos moradores, que ressurgem quando 

estes relembram o desastre de 2010, tornando bastante claro o quanto o modo de vida destas 

pessoas foi afetado pela inundação. A memória do desastre é preservada através da 

conciliação entre as memórias oficiais e as individuais das pessoas que ali habitam, as quais 

não permanecem imutáveis já que é uma constante representação de algo que já foi vivido.  

Esta experiência de desastre vivido, com a sensação de medo associada, se traduz no 

acompanhamento das chuvas e da vazão do rio Paraitinga (SARTORI; VALENCIO, 2016). 

Houve uma quebra da segurança ontológica da população do município e isto só poderá ser 

reparado quando a população sentir que foram tomadas, pelos órgãos competentes, todas as 

medidas possíveis para diminuir a probabilidade de outro evento como o ocorrido em 2010.  

As políticas de prevenção de desastres são políticas de gestão de risco à medida que 

trabalham para diminuir probabilidades de ocorrência de eventos desastrosos. Uma 

consequência deste sentimento de desastre vivido foi a maior sensibilidade aos alertas e avisos 

da Defesa Civil, quando se registra a possibilidade de inundação. Mesmo assim, os moradores 
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do município não mantêm um sentimento de segurança frente a novas inundações como a de 

2010. Durante as entrevistas, grande parte dos moradores também relataram não saber quem 

seria responsável pela prevenção de desastres no município e nem quais medidas deveriam ser 

tomadas para evitar ou minimizar outras inundações. Cria-se uma sensação de impotência. 

Uma exceção foi o depoimento de uma entrevistada, que afirma:  

Sempre compete aos órgãos de governo, mas também à população. No 

entanto, são necessários técnicos no assunto, porque nós desconhecemos 

alguns aspectos da prevenção. Para evitarmos novas enchentes e mantermos 

a quantidade necessária de água no planeta é necessário reflorestar as 

margens, conservarmos as nascentes, além de preservarmos as encostas dos 

morros. (Moradora, 40 anos)    

 De modo geral, apesar dos medos e inseguranças, a população ressaltou ter adquirido 

novos aprendizados com a vivência do episódio, os quais estão sintetizados no relato abaixo: 

Foi muito assustador, ninguém esperava por aquilo. Mas acredito que foi 

uma experiência importante pra gente crescer e aprender, a gente percebe 

que nada material importa, o importante são as pessoas. O episódio foi um 

grande aprendizado, é no sofrimento que aprendemos (Moradora, 34 anos) 

 Isto revela um importante elemento da identidade social da população de São Luiz do 

Paraitinga definido na expressão ‗jeito de ser luizense‘, usada pelos habitantes do município 

para se auto definirem (MARCHEZINI, 2015a). Como explica Marchezini (2015a), trata-se 

de uma forte vinculação com o lugar caracterizada nos aspectos definidores da cultura local 

como a Festa do Divino, o carnaval de marchinhas, os festivais musicais, o folclore local 

vinculado ao caipira, à religiosidade, à convivência com o rio Paraitinga, entre outros. Esta 

identidade de ‗ser luizense‘, que evoca a resistência da população frente ao evento de 2010 

(MARCHEZINI, 2015b), é elemento essencial na reconstrução de São Luiz do Paraitinga e é 

o que justifica o desejo da população de se manter naquele lugar.   

 

Considerações Finais 

 

Em São Luiz do Paraitinga, antes de 2010, havia o convívio penoso e cotidiano com as 

inundações, que atingiam as casas mais próximas ao rio, causando danos materiais. Até então, 

as inundações eram ‗esperadas‘ na época das chuvas, sempre com resignação pelos afetados e 

a maior inundação presente na memória coletiva tinha atingido o terceiro degrau da Igreja 

Matriz (MARCHEZINI, 2015a; GONÇALVES et al., 2013). A grande inundação trouxe um 

conjunto de desafios ligados ao processo de reconstrução e de prevenção a novos desastres 
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hidrometeorológicos. Mesmo que medidas de prevenção de desastres ligadas ao 

monitoramento de ameaças e às obras civis tenham sido realizadas ou estejam em projeto 

(como a barragem no rio Paraitinga), há a necessidade de adoção de uma abordagem mais 

humanista, como lembra Valencio (2014, p. 3641), em que ―o ponto de partida das práticas 

técnicas seria envolver-se com a complexidade social, ao invés de esquecê-la‖. 

 O empoderamento dos moradores passa pela organização civil dentro da comunidade 

atingida de forma a contribuir para a reconstrução e para a tomada de medidas preventivas e 

de reconstrução. Através da iniciativa popular, a comunidade desempenha papéis ativos nas 

políticas públicas, e não é tratada como objeto destas (MARCHEZIN, 2015a). Em São Luiz 

este circuito não se completou. A vulnerabilidade da população frente aos desastres 

hidrometeorológicos não foi alterada em sua dimensão humana essencial de segurança 

ontológica, o que gera medo e sensação de desamparo numa população que se apega ao seu 

‗jeito de ser luizense‘ para resistir e sobreviver enquanto coletividade e identidade social. 
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Resumo:Esse trabalho intencionou comparar os índices pluviométricos de duas cidades vizinhas na Amazônia 

paraense, utilizando pluviômetros artesanais. Foi uma pesquisa de campo e também bibliográfica. O objetivo 

principal da pesquisa foi responder algumas interrogações, a exemplo de: como se dão as alterações da 

intensidade das chuvas nas regiões estudadas? Quais as variações, similaridades e divergências entre municípios 

vizinhos? Concluiu-se que o pluviômetro artesanal é aliado importante para pesquisas e que os índices 

pluviométricos das cidades de Barcarena e Abaetetuba são semelhantes com poucas variações entre elas. 

Palavras-chaves:Amazônia; Pluviômetros Artesanais; Índices Pluviométricos. 
 

 

Resumen:Este trabajo pretendió comparar los índices pluviométricos de dos ciudades vecinas en la Amazonia 

paraense, utilizando pluviómetros artesanales. Fue una investigación de campo y también bibliográfica. El 

objetivo principal de la investigación fue responder algunas interrogantes, a ejemplo de: ¿cómo se dan los 

cambios de la intensidad de las lluvias en las regiones estudiadas? ¿Cuáles son las variaciones, similitudes y 

divergencias entre municipios vecinos? Se concluyó que el pluviómetro artesanal es aliado importante para 

investigaciones y que los índices pluviométricos de las ciudades de Barcarena y Abaetetuba son similares con 

pocas variaciones entre ellas. 

Palabra clave:Amazonia; Pluviómetros Artesanais; Índices Pluviométricos. 
 

 

Introdução 

 

No mês de setembro de 2017, o site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

divulgou em matéria que havia aumento da possibilidade de ocorrência do fenômeno La Niña
1
 

entre o segundo semestre de 2017 ou início de 2018, o La Niña pode ser responsável pela 

                                                 
1
A notícia pode ser lida na íntegra no endereço: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=noticia/visualizar 

Noticia&id=111 

http://www.inmet.gov.br/
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acentuada diminuição de chuva na região Sul do país e pelo aumento da precipitação em parte 

das regiões Norte e Nordeste. De acordo com a literatura especializada, para ser considerado 

um episódio de La Niña, a anomalia de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) deve 

persistir com valores inferiores ou iguais a -0,5°C por cinco períodos de três meses 

consecutivos na região Nino. Nessa perspectiva pensamos em realizar pesquisa para analisar 

os impactos do fenômeno nas cidades de Barcarena e Abaetetuba. No entanto, isso não 

ocorreu, pois as anomalias de TSM no oceano Pacífico ficaram positivas de abril até o fim de 

julho de 2017 na região do Nino 3.4, descaracterizando completamente um fenômeno de La 

Niña. 

A causa possível dessa falsa impressão, talvez tenha sido o fato do resfriamento das 

águas do Pacifico Central e Leste a partir de agosto. Entretanto, esse resfriamento não é 

suficiente para caracterizar o fenômeno. Assim, como não ocorreu o fenômeno 

redirecionamos a pesquisa para um estudo do índice pluviométrico das cidades de Barcarena e 

Abaetetuba, que acabou se constituindo no título do trabalho ora apresentado. 

É fundamental esclarecer a importância das chuvas para o equilíbrio do planeta. A 

chuva é um dos fenômenos climáticos naturais mais ocorrentes na maior parte do território 

Brasileiro, e isso se dá pela sua grandeza ambiental e tipo de vegetação (PENA, 2007). Na 

região norte é ainda mais abundante esse fenômeno devido suas características atmosféricas. 

Há diversas formas para evidenciar a importância da água para a existência do planeta 

e, consequentemente, para a humanidade. A própria história nos mostra que as grandes 

civilizações, desde a antiguidade, se desenvolveram as margens de rios como, por exemplo, o 

Nilo, que era tão importante para economia a ponto dos egípcios afirmarem que o Egito era 

uma dádiva do Nilo. Assim foi também com a civilização mesopotâmica que se desenvolveu 

no vale dos rios Tigre e Eufrates. Podemos ainda citar o vale do Indo no Paquistão e vale do 

rio Amarelo na China. Na região amazônica os rios são utilizados como principal meio de 

transporte e diversas vilas e cidades surgiram nas margens dos rios que cortam as florestas. 

Em suma podemos afirmar que em geral os seres humanos se estabelecem onde a água é 

abundante e aproveitam, a exemplo das civilizações citadas, as águas dos rios para 

construírem grandes sistemas de irrigação e tornarem o solo produtivo e, desta forma, 

prosperarem. 

A biologia também nos ensina que não pode existir vida sem água. É um corolário que 

todo ser vivo - plantas, animais, o homem - precisa de água para viver. Na verdade, todo ser 
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vivo consiste principalmente de água. O corpo de um ser humano possui aproximadamente 

65% de água. Essa relação é basicamente a mesma com outras espécies animais, sejam eles 

grandes ou pequenos e mesmo com vegetais a exemplo do milho (que contêm cerca de 70%) 

ou o tomate (que possui aproximadamente 95% de água). Vale ressaltar, por fim, que as 

funções orgânicas (digestão, circulação do sangue, respiração, excreção, transpiração, etc.) 

exigem a renovação rápida da água contida nas células ou nos líquidos intercelulares e mesmo 

a reprodução da vida animal só é possível de acontecer em meio a água, afinal o sêmen 

animal, assim como o útero materno contêm água e, evidentemente, o feto desenvolve-se 

primeiramente num meio aquoso. 

Importante dizer que durante muito tempo não havia preocupação com o desperdício 

da água, afinal pensava-se que seria um recurso infinito e que ao circular na natureza, 

eliminava todos os seus poluentes, e assim, até os esgotos industriais e domésticos eram 

despejados sem tratamento nos rios. Essa cultura equivocada começou a modificar-se nas 

ultimas décadas e, por conseguinte, perceberam-se as ameaças que poderiam advir se não 

houvesse a modificação dessa cultura errada da abundância inesgotável de água, uma vez que 

a poluição e o uso aumentam numa velocidade muito maior que a oferta hídrica (ALMEIDA, 

2010). 

De forma geral, há realmente muita água no planeta Terra, no entanto, Bezerra (2002) 

esclarece que dos 1,4 trilhões de quilômetros cúbicos de água, aproximadamente 1,365 

trilhões são águas salinas (97,5%) e somente 2,5% de água doce, ou seja, utilizável para 

consumo humano. Desta forma, na realidade, existe pouca água doce no planeta para atender 

a uma população que cresce geometricamente e de forma desordenada em várias partes do 

planeta, não sendo o Brasil uma exceção. Bezerra (2002) salienta ainda que a disponibilidade 

dos recursos hídricos no Brasil - tanto em relação à região (superfície) quanto à população - é 

extremamente desigual. Exemplo dessa desigualdade são as regiões Centro-Oeste e, 

principalmente o Norte que possuem a maior disponibilidade dos recursos hídricos com a 

população menor que as demais regiões do Brasil, enquanto o Nordeste, que possui a segunda 

população mais numerosa do país (com cerca de 30% da população do país) possui a menor 

disponibilidade hídrica do Brasil (BEZERRA, 2002). 

Essa abundância de águas das regiões Norte e Centro-Oeste é em grande medida 

devido as grandes chuvas, fenômeno dos mais relevantes que o torna o recurso mais viável e 

diretamente acessível, pois permite seu armazenamento em cisternas ou em outras 
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possibilidades (a partir de tecnologias) de captação (TOMAZ, 2003). Nesse mesmo sentido 

Rotogine (2010), afirma que a chuva é uma fonte de água doce valiosa, principalmente, 

porque a água doce é um recurso finito e vulnerável. A demanda por água doce aumenta a 

cada dia, seja pelo aumento da população e/ou pelos crescentes índices de poluição. Ressalte-

se que apesar de extremamente importante para abastecer os estoques de água doce do 

planeta, a chuvas quando em intensidade muito forte pode causar diversos problemas como 

inundações, desmoronamentos, erosões etc. afetando a vida dos cidadãos tanto das zonas 

rurais quanto urbanas. 

Nesse sentido, pesquisas e estudos são imprescindíveis para previsões das intensidades 

das precipitações que ocorrem, objetivando amenizar os impactos. Assim estratégias para 

tentar antever chuvas em abundância são muito utilizadas, inclusive para alertar as populações 

e mitigar os efeitos. Órgãos como a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 

constantemente deixam claro suas preocupações com esse fenômeno e contribuem com outros 

órgãos no sentido de envidar esforços conjuntos para alertar as áreas em risco. Alertam, 

[...] um ponto fundamental para todos os profissionais da área de defesa 

civil: a importância do funcionamento de um bom sistema de avisos, capaz 

de liberar informação precisa para a população sobre os riscos que ela está 

correndo, de maneira segura e no momento oportuno (APUD, Pinheiro e cia. 

2009, p. 2). 

A condição do tempo pode reger toda uma cultura e a forma como se organiza a 

própria estrutura produtiva. Logo, temos que ter instrumentos que ajudem a prever e/ou medir 

a precipitação de chuvas, a exemplo do pluviômetro, que é um instrumento de significativa 

importância para esse fim. 

O pluviômetro é um aparelho de meteorologia usado para recolher e medir, em 

milímetros lineares, a quantidade de líquidos ou sólidos (chuva, neve, granizo) precipitados 

durante um determinado tempo e local. A palavra pluviômetro etimologicamente advém da 

junção de duas outras palavras, uma de origem latina (pluvio, que significa chuva) e outra de 

origem grega (metro, que significa mensurar, medir) desta forma, a palavra pluviômetro pode 

ser denominada ―medidor de chuva‖.  

Nesse trabalho fizemos uso desse instrumento para aferir a precipitação pluviométrica 

de duas cidades da região Amazônica onde residem os autores da presente pesquisa. Cabe 

ressaltar que essas cidades são vizinhas e que os aparelhos utilizados são de fabricação 

artesanal, produzidos pelos próprios autores, utilizando material reciclável, mais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
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especificamente garrafas pet‘s de 2 litros com a marcação dos milímetros, considerando cada 

1 litro de água por metro quadrado. 

Neste trabalho analisaram-se dados encontrados em dois pluviômetros de cidades 

vizinhas, tendo como finalidade comparar os índices pluviométricos nelas obtidos com o 

objetivo de relacionar as características climáticas das mesmas. Temos por objeto de pesquisa 

responder algumas interrogações que são pertinentes ao estudo, uma delas é: como se dão as 

alterações da intensidade das chuvas no município e, principalmente, nas regiões estudadas? 

Quais as variações, similaridades e divergências entre os municípios vizinhos? 

O modo de realização deste trabalho está descrito no tópico a seguir, nele 

especificaremos também os materiais utilizados para realização da atividade de produção do 

instrumento (pluviômetro artesanal) empregado nesta pesquisa para a coleta de dados. 

 

Metodologia 

 

Importante informar que as cidades estudadas são Abaetetuba
2
 e Barcarena

3
, que 

foram escolhidas pelo fato do polo da UEPA (campus XVI) atender estudantes, 

principalmente dessas duas localidades.  

Este trabalho foi realizado a partir de dados obtidos em pluviômetro artesanal. Foi 

realizada também pesquisa bibliográfica acerca da temática para respaldar teoricamente o 

assunto em questão, além, é lógico, de pesquisa de campo onde foram apuradas/anotadas as 

marcações do nível da água da chuva por pluviômetros artesanais construídos pelos próprios 

autores do trabalho. 

Para construção dos pluviômetros foram utilizadas duas garrafas pet‘s de 2 litros, 

caneta, filtros de papel, estilete. O modo de fazer é simples: corta-se a garrafa pet no gargalo 

em 7 cm, para que seja feito um funil, inverte-se a parte cortada, posicionando-a na boca da 

garrafa. Em seguida com caneta, apropriada, marque na garrafa as medidas de 10 em 10 mm 

e, desta forma, será feita a escala do pluviômetro. Importante que se use um gabarito para 

                                                 
2
Abaetetuba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à microrregião de Cametá. Localiza-se 

no norte brasileiro, a uma latitude 01º43'05" sul e longitude 48º52'57" oeste, as margens do Rio Maratauíra 

(afluente do Rio Tocantins). É a cidade-pólo da Região do Baixo Tocantins e, a 7° mais populosa do Estado. O 

Município é formado por dois distritos: Abaetetuba (sede) e a Vila de Beja. 
3
O município de Barcarena pertence à mesorregião metropolitana de Belém e a microrregião de Belém, tendo as 

seguintes coordenadas geográficas: 01º 30' 24" de latitude Sul e 48º 37' 12" de longitude a Oeste de Greenwich. 

Seus limites são: ao Norte - Baía de Guajará e Município de Belém, ao Sul - Municípios de Moju e Abaetetuba, a 

Leste - Baía de Guajará e Município de Acará, a Oeste - Baía do Marajó. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Camet%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Baixo_Tocantins&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_de_Beja
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aferir se as medidas estão corretas para que o instrumento artesanal seja confiável. Para 

finalizar, coloca-se o funil com o filtro dentro da garrafa. O filtro é para impedir a passagem 

de possíveis resíduos sólidos. Concluído o instrumento fica conforme a imagem 1. 

 

Imagem 1- Pluviômetro artesanal de garrafa Pet de 2 litros 

 
Fonte: Google Imagens 

 

A coleta de dados do nível da água da chuva foi realizada utilizando os pluviômetros 

artesanais (de garrafa pet) que estavam situados nos municípios de Abaetetuba e Barcarena. A 

distância que separa esses dois municípios é apenas 47,7 km. Essa coleta se deu nos meses de 

outubro, novembro e dezembro, teve início no dia 16 de outubro de 2017 e término no dia 23 

de dezembro de 2017.  

O nível de água da chuva medido pelo pluviômetro, no período de três meses, foi 

registrado em uma tabela, detalhando-se o nível diário marcado e, principalmente, nos dias 

que ocorreram a presença de chuva. No entanto, nosso objetivo não era analisar 

separadamente os meses acompanhando os dias e sim analisar as ocorrências em uma escala 

trimestral. Acompanhado e estudando as variações, tais como, o ponto médio, máximo e 

mínimo de mm, marcados pelos dois pluviômetros localizados nos municípios em estudos. 

Posteriormente realizar comparações entre eles, partindo do ponto em que lugares próximos 

podem sim, ter diferenças nas atividades climáticas. 

 O registro aconteceu tabelando as marcações iniciais e finais registradas pelos 

pluviômetros. Foram anotadas também informações adicionais para orientar na realização da 

análise e, consequentemente, para formular conclusões. Tais informações que consistiram em 

marcar a hora da coleta, a data, a temperatura mínima, temperatura máxima, condição de 

umidade, condição do vento, possibilidade de precipitação, condição do tempo e a sensação 

térmica no dado momento. Essas informações nortearam a interpretação a critério de 

observadores investigadores, no entanto, não aparecerão neste trabalho de forma explicita. Os 

dados apurados nos mostraram como se comportam as ocorrências de chuvas nos municípios 

em questão. 
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Referencial teórico 

 

Como vimos, a chuva pode ser considerada uma ferramenta para se obter 

conhecimentos e informações específicas a respeito do ambiente, sendo que um grande aliado, 

como um instrumento que pode proporcionar uma coleta de dados para uma tabulação, é o 

pluviômetro. Este também pode ser usado para uma conscientização e conhecimento do 

ambiente em que se vive. 

Quando se trata de um pluviômetro caseiro construído com garrafa pet, muitos são os 

fatores que se devem considerar, pois no decorrer do processo de pesquisa as interferências 

ambientais ou até mesmo a inexperiência do observador na coleta de dados e mensuração os 

dados obtidos podem influenciar na pesquisa, podendo ocasionar ocorrência de erros. Os 

fatores climáticos também têm que ser considerados na hora de catalogar os dados,  

[...] volume da chuva coletado por um dado pluviômetro em um determinado 

local depende de vários fatores, tais como a altura do pluviômetro acima do 

solo, a velocidade do vento e a taxa de evaporação (AYOADE, 2007).  

Apesar da possibilidade de erros, a pesquisa e estudos utilizando o pluviômetro 

apresentam mais pontos positivos que negativos, ela pode servir, inclusive, para prever e 

evitar desastres ambientais e ajudar na manutenção e controle hídrico de uma determinada 

localidade, afinal a chuva dependendo de sua atividade e interação pode mesmo prejudicar 

uma colheita, uma estrutura física ou ambiental. 

A precipitação pluviométrica é um dos fenômenos meteorológicos de maior 

variabilidade temporal e espacial, tanto no período de ocorrência quanto na 

intensidade, podendo acarretar consequências negativas em diversos setores 

da sociedade. Longos períodos sem chuvas podem ocasionar deficiência 

hídrica no solo, redução da vazão nos sistemas de drenagem e abaixamento 

do nível de água das barragens, já os períodos com chuvas intensas ou ainda 

em vários dias de chuvas consecutivos podem levar às inundações e erosões 

no solo (BURIOL et al., 1994). 

Assim, estudos que intencionem mensurar as atividades pluviométricas são 

necessários e importantes para aumentar a previsibilidade e intensidade dessas ocorrências e, 

por consequência, contribuir para a prevenção dos problemas advindos dos mesmos. 
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Resultados 

 

Barcarena tem um clima tropical. Em Barcarena existe uma pluviosidade significativa 

ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a 

Köppen e Geiger
4
 o clima é classificado como Af

5
. Em Barcarena a temperatura média é 26.9 

°C.2532 mm é o valor da pluviosidade média anual. 

 

Gráfico 1 - Climograma Barcarena 

 
Fonte: climate-data 

 

Em Barcarena o mês mais seco é Novembro com 78 mm. Em Março cai a maioria da 

precipitação, com uma média de 387 mm. 

A cidade de Abaetetuba apresenta o clima tropical. Na maioria dos meses do ano 

existe uma pluviosidade significativa. Só existe uma curta época. De acordo ainda com a 

Köppen e Geiger o clima é classificado como Am. Em Abaetetuba a temperatura média é 27.0 

°C. 2577 mm é a pluviosidade média anual. 

                                                 
4
Classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o sistema 

de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada em geografia, climatologia e ecologia. 
5
Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e os valores médios 

anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação.[3] Cada grande tipo climático é denotado por um 

código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos considerados. 

A classificação climática de Köppen-Geiger divide os climas em 5 grandes grupos ("A", "B", "C", "D", "E") e 

diversos tipos e subtipos. Cada clima é representado por um conjunto variável de letras (com 2 ou 3 caracteres). 

No caso das cidades estudadas, ambas se inserem em:A : Clima tropical — climas megatérmicos das regiões 

tropicais e subtropicais; Af : clima tropical úmido ou clima equatorial; Am : clima de monção. Mais detalhes ver 

o Anexo II deste trabalho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_do_ar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(meteorologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger#cite_note-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_h%C3%BAmido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_equatorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_de_mon%C3%A7%C3%A3o
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Gráfico 2 - Climograma Abaetetuba 

 
Fonte: climate-data 

 

Em Abaetetuba a precipitação do mês Outubro é 58 mm, que é o mês mais seco. O 

mês de maior precipitação é Março, com uma média de 415 mm. 

Para uma questão de organização, tomaremos aqui como P1 os dados obtidos pelo 

pluviômetro localizado no município de Abaetetuba e P2 para os dados obtidos no 

pluviômetro localizado no município de Barcarena. De forma mais didática e sucinta, 

apresentaremos os dados tabelados em forma de gráfico os quais mostrarão os níveis em 

milímetros em uma escala trimestral marcados pelos pluviômetros. O primeiro será o do P1 e 

posteriormente do P2, após isso, analisaremos os dados encontrados para então, realizar as 

devidas considerações acerca das suas igualdades e também dos pontos que divergem, com 

base no que foi mostrado na pesquisa realizada. 

 

Gráfico 03 - P1 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 
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Gráfico 04 - P2 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Ao observamos os gráficos acima percebemos que apresentam pouca variação no que 

diz respeito a quantidade do nível da chuva, onde nos primeiros dois períodos tivemos uma 

coleta que mostrou poucas diferenças nas ocorrências de chuvas sendo considerada 

desprezível, o que permaneceu no segundo período com variações indiferentes. Por serem 

municípios vizinhos suas ocorrências de chuvas têm similaridades, os níveis de chuva 

coletados pelos pluviômetros nos dois municípios revelam tal similaridade. No terceiro e 

último período, o qual tem como características um período em que se iniciam ocorrências de 

ventos no Norte e também eventos de chuvas, podemos perceber uma mudança na coleta, 

onde as análises dos dados colhidos nos pluviômetros mostraram variações.  

O município de P1 teve variações que se mantiveram entre 5 e 1 mm de nível de 

chuva. Enquanto isso, o município de P2 teve uma variação entre 4 e 1 mm, no entanto, sua 

concentração se deu no intervalo de 4 mm de nível de chuva. 

Em outra análise nos dois gráficos podemos notar que o P2 por mais que tenha se 

assemelhado ao P1, teve maiores índices de nível de água da chuva, pois as ocorrências das 

variações foram maiores. Podemos notar na linha de medida de tendências central que, em P2 

se obteve um aumento ao longo da coleta e P1 se manteve constante, o que demonstra 

semelhança no nível de chuva nos municípios.  

Importante ressaltar que os dados e, por conseguinte, as semelhanças encontradas 

durante a pesquisa não são absolutas e/ou definitivas, uma vez que eventualidades do 

momento podem ter tido influência considerada, logo, o que indica que se a pesquisa tivesse 

sido feita em outro período do ano ou em outros municípios os resultados seriam diferentes. A 

pesquisa obteve em sua coleta dados equivalente para os municípios de Abaetetuba e 

Barcarena, onde as chuvas ocorridas nos dois têm seus níveis semelhantes. 
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Gráfico 05 - Padrão de chuva em escala nos municípios: p1 e p2 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Ao observar o gráfico 05, evidencia-se que ao condensarmos os dados encontrados nos 

municípios de Abaetetuba e Barcarena, obtivemos o quantitativo de dias que tiveram as 

marcações em mm da água da chuva onde de forma mais ampla as marcações de menores 

frequências foram para os níveis 0,5 (meio) mm e 1,2 (um vírgula dois) mm de nível de água 

da chuva, o maior número de ocorrerias foi para a medição de 1 (um) mm que obtivemos 9 

(nove) dias que houve o acontecimento, os níveis de 3 (três)mm, 4 (quatro)mm, e 5 

(cinco)mm tiveram um padrão de dias em que se apresentaram nos dias marcados. 

 

Considerações finais 

 

Importante ressaltar que a intenção inicial era pesquisar as implicações e impactos do 

fenômeno La Niña nas cidades de Barcarena e Abaetetuba, no entanto, a pesquisa precisou ser 

reconfigurada para um estudo do índice pluviométrico das cidades de Barcarena e Abaetetuba, 

uma vez que o fenômeno acabou não ocorrendo. 

Esse trabalho comprovou que o pluviômetro artesanal pode ser importante aliado e 

instrumento positivo para marcações e estudo do nível da água da chuva. Em termos gerais o 

estudo apresentou resultados positivos no que tange ao conhecimento das características 

pluviométricas dos municípios. 

Em termos comparativos pode-se afirmar que Barcarena, assim como Abaetetuba têm 

clima tropical. Em ambas as cidades a pluviosidade é significativa ao longo do ano. Mesmo o 

mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade, porém, segundo a Köppen e Geiger, 

enquanto Barcarena tem subclassificação em Af, Abaetetuba classifica-se como Am. Com 

relação ao valor pluviométrico anual a diferença entre elas é muito pequena, pois enquanto 

Barcarena apresenta média de 2532 mm anual, Abaetetuba apresenta o valor de 2577 mm 

anual, ou seja, uma variação quase insignificante.  O mês mais chuvoso em ambas é Março, já 
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o mês mais seco em Barcarena é Novembro com 78 mm e em Abaetetuba o mês Outubro com 

58 mm. 

Os dados coletados nos pluviômetros artesanais apresentaram pouca variação no que 

diz respeito a quantidade do nível da chuva, considerando os dois primeiros períodos 

analisados. No terceiro e último período, por causa da ocorrência de ventos, foi possível 

perceber uma mudança na coleta, onde os pluviômetros mostraram maiores variações. 

Em análises mais criteriosas, a partir dos gráficos apresentados, podemos notar na 

linha de medida de tendências central é que, em P2 (Cidade de Barcarena), se obteve um 

aumento ao longo da coleta e P1 (Cidade de Abaetetuba) se manteve constante ao longo da 

pesquisa.  
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Resumo:A intervenção humana na natureza levou a uma constante transformação da paisagem, com o uso de 

instrumentos e técnicas cada vez mais avançadas o homem tornou-se capaz de modificar o espaço criando novas 

relações sociais. Esse trabalho tem o objetivo de discorrer sobre as transformações paisagísticas que ocorrem no 

espaço especialmente em Goiás, devido o uso e ocupação de seu território, principalmente com a inserção da 

tecnologia modificando as relações de produção e influenciando diretamente na construção do espaço urbano e 

rural, tal processo ocorre mediante ao intenso uso dos recursos naturais. A metodologia usada na realização 

desse artigo baseia-se em pesquisas teórica e bibliográfica que discutem a transformação da paisagem e as 

mudanças socioespaciais. Espera-se verificar como a paisagem do campo e da cidade configuram-se atualmente 

depois de tantas mudanças. 

Palavras-chave: paisagem; relação homem e natureza; modernização da agricultura; Cerrado Goiano 

 

 

Resumen:La intervención humana en la naturaleza llevó a una constante transformación del paisaje, con el uso 

de instrumentos y técnicas cada vez más avanzadas, el hombre se ha vuelto capaz de modificar el espacio 

creando nuevas relaciones sociales. Este trabajo tiene el objeto de discurrir sobre las transformaciones 

paisajísticas que ocurren en el espacio especialmente en Goiás, debido a la ocupación de su territorio, 

principalmente con el avance tecnológico, y cómo esas innovaciones influenciaron en la construcción del espacio 

urbano y rural ya que tal proceso se dio mediante el intenso uso de sus recursos naturales. La metodología 

utilizada en la realización de este artículo se basa en investigaciones teórica y bibliográfica que discuten la 

transformación del paisaje y los cambios socioespaciales. Se espera comprobar cómo el paisaje del campo y de 

la ciudad se configura actualmente después de tantos cambios. 

Palabras clave: paisaje; relación hombre y naturaleza; modernización de la agricultura; Cerrado Goiano 
 

 

Introdução 

 

O ser humano é responsável por construir e modificar a paisagem natural tornando-a 

artificial, assim o espaço é produto da ação do homem sobre a natureza, ele utiliza seus meios 

para dominar e transformar em riquezas os recursos naturais que o planeta Terra oferece. As 

técnicas e ferramentas usadas no processo de produção constantemente aprimoradas em cada 

período elevaram o nível de produtividade. 

Com a modernização e as inovações tecnológicas criaram-se um novo cenário urbano e 

mailto:thaispaula.1@hotmail.com
mailto:magdaufgcatalao@yahoo.com.br
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rural transformando não só a paisagem como também estabelecendo novas relações sociais e 

econômicas. Além da nova estrutura do mercado de trabalho que se torna mais complexa 

exigindo um novo perfil do trabalhador que passa a se adaptar ao novo sistema. Goiás é uma 

região que representa bem esse novo cenário da modernização do campo (ELIAS, 2003). Esse 

estudo é importante para entender como esse processo de modificação da paisagem ocorre 

perante as transformações socioespaciais.   

A metodologia usada na realização desse artigo fundamenta-se em Pesquisas teórico-

bibliográfica, com base em autores como: Santos (2002; 2009 e 1998), Corrêa (2011), entre 

outros que discutem a transformação da paisagem e as mudanças socioespaciais ocorridas 

principalmente no Cerrado brasileiro. A Pesquisa documental foi realizada no site Gazeta do 

Povo (2018) que trata da perda da vegetação natural no Cerrado Goiano. 

Esse artigo tem o propósito de entender melhor a relação entre homem e natureza e 

como a paisagem se constrói através dessa interação, enfocando as intervenções e 

modificações que a paisagem rural e urbana do Cerrado Goiano vem sofrendo nas últimas 

décadas, devido a modernização da agricultura em seu território. 

 

A Relação Homem X Natureza no Processo de Construção da Paisagem 

 

A paisagem é entendida como tudo que está ao alcance da visão tomando formas, 

conteúdos e proporções diferentes, está em constante transformação, seja pela ação da 

natureza ou por intervenção humana, todavia, a percepção do ser humano sobre a paisagem 

também muda, isto é, nunca é a mesma, pois certa paisagem pode ser interpretada de várias 

maneiras e formas (SANTOS, 1998). 

Assim, a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é 

apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo homem das 

coisas materiais é sempre deformada (SANTOS, 1998).A paisagem pode ser natural ou 

artificial, natural pela ação da própria natureza o que é raro atualmente, já a paisagem 

artificial é aquela que é transformada pela ação do homem.  

Cabe reportar que, desde que o homem na pré-história passou a fabricar seus 

instrumentos de caça e pesca ele descobre que pode manipular a natureza, utilizar Seus 

recursos e transformá-los em detrimentos de suas necessidades, processo que não cessou, ou 

seja, está em continuidade.Sobre isso, Santos (1998, p.23) afirma que: 
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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 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. 

 Durante muito tempo o uso dos recursos naturais pelo homem não significava risco ao 

Planeta, pois esses recursos eram usados apenas como forma de sobrevivência suprindo as 

necessidades físicas e biológicas de cada indivíduo, de forma que a natureza repunha os 

recursos sem grandes problemas.  

Ao longo do tempo o homem foi estabelecendo relações de poder entre as comunidades 

que fazia, principalmente após o homem ter descoberto que podia estocar alimentos 

excedentes ao consumo e assim trocá-los. Depois disso, o ser humano passou a dominar a 

natureza em busca de acumular excedentes, e tal processo segue até os dias de hoje 

(ENGELS, 1876). Isso reverberou em um Planeta em que seus recursos naturais praticamente 

estão esgotados e a paisagem completamente transformada. 

 Sobre esse longo processo de dominação humana sobre a natureza, MARTON, 2012 

refere-se alguns filósofos importantes como: Serre, Foucault, Devida, Deleuze sobre a 

modernização da história, a divide em três acontecimentos importantes, sendo esses 

responsáveis pela transformação da sociedade, da paisagem, bem como espaço. 

 O primeiro acontecimento é a escrita e a partir daí surge registros e torna-se possível 

descrever a história humana, o segundo acontecimento ocorre com a invenção da imprensa e 

da comunicação e com isso iniciou-se a idade moderna e o terceiro acontecimento mais 

recente e que marca a pós-modernidade é a invenção da informática.Cada período se 

caracteriza por um dado conjunto de técnicas(MARTON, 2012).A inovação traz modificações 

à paisagem, Santos (1998). 

Santos (2002) ao reportar sobre as transformações na relação homem/natureza aponta a 

existência de 3 períodos: meio natural, meio técnico e meio técnico-científico-informacional. 

No meio natural, o homem escolhia da natureza as partes/aspectos fundamentais ao exercício 

da vida, a natureza era utilizada pelo homem sem grandes transformações, havendo uma 

harmonia entre técnica, trabalho e natureza. Nesse período, as transformações impostas a 

natureza já eram técnicas: domesticação de animais, cultivo de plantas, o seja, é o homem 

mudando a Natureza, impondo-lhe suas leis e normas (SANTOS, 2002; SANTOS; 2012). 
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No meio técnico ocorre a emergência do espaço mecanizado, cujos objetos que formam 

esse meio não são, apenas objetos culturais; eles são culturais e técnicos, ao mesmo tempo, 

isto é, já tem valores de uso e de troca. Nesse período, as áreas, os espaços, as regiões, os 

países passam a se distinguir em função da extensão e da densidade da substituição dos 

objetos naturais e dos objetos culturais, por objetos técnicos. Ainda, no meio técnico, o 

desenvolvimento agrícola (uso de maquinários no século XIX) acelera o desenvolvimento do 

transporte de massa e em longas distâncias, com o uso de navios mais velozes e maiores e de 

ferrovias. É um período marcado pela industrialização, que tem relação direta com a 

urbanização, que também era acompanhada por um aumento de produtividade nas áreas 

rurais, a produção de bens de consumo era suficiente para o consumo interno europeu, 

necessitando realizar importações. (SANTOS, 2002; SANTOS; 2012). 

O último período, é o meio técnico-científico-informacional, considerado como o meio 

geográfico do período atual, onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir de 

mandamentos da ciência. Esse período começa após a Segunda Guerra Mundial e sua 

afirmação se dá nos anos de 1970, resultante em grandes transformações espaciais. 

(SANTOS, 2002; SANTOS; 2012). 

Os objetos se servem de uma técnica informacional, a qual lhes permitem ter muitas 

intencionalidades e passam a servir à várias etapas da produção. Desse modo, há uma 

profunda interação entre ciência e técnica, marcando o que Castells (2007) chama de 

Paradigma Tecnológico. Todavia, essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob à égide do 

mercado, que graças dos ditos da ciência e da técnica, torna-se global, e possibilita a 

emergência de processos como: Mundialização do Capital (CHESNAIS, 1996), 

Reestruturação Produtiva do Capital (ANTUNES, 2009) e Acumulação Flexível (HARVEY, 

1990). 

Desse modo, as ideias de ciência, de tecnologia e de mercado global devem ser 

consideradas em conjunto, pois as mudanças que ocorrem na natureza também se subordinam 

a essa lógica, portanto, a emergência da agricultura científica globalizada (SANTOS, 2003) é 

apenas um dos pilares que representa essas transformações na paisagem, notadamente 

marcada pela acumulação de capitais. O Brasil experimentou um avanço significativo a partir 

do século XX com inserção da alta tecnologia no processo de produção, cujas transformações 

nas paisagens do campo e da cidade são evidentes.  
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Sobre os processos que marcam a relação homem e natureza, do meio natural ao meio 

técnico, é preciso dizer que espaço rural e urbano já vinha sendo transformado, 

principalmente devido a Revolução Industrial (séculos XVIII-XIX), pois avanços como a 

invenção da máquina a vapor, a chegada da eletricidade, entre outras invenções e inovações, 

permitiram também uma transformação da paisagem urbana onde dava lugar a fábricas, 

indústrias e cada vez mais pessoas vinham do campo para morar nas cidades onde novas 

forças produtivas se apropriaram do espaço urbano. Santos (1998, p. 22) afirma que: 

[...]a produção humana há a produção do espaço. O trabalho manual foi 

sendo relegado a segundo plano, e a maquinaria foi sendo cada vez mais 

usada até se chegar à automação. A produção do espaço é resultado da ação 

dos homens agindo sobre o próprio espaço, através dos objetos, naturais e 

artificiais. Cada tipo de paisagem é a reprodução de níveis diferentes de 

forças produtivas, materiais e imateriais, pois o conhecimento também faz 

parte do rol das forças produtivas.  

Todavia, com a inserção do meio técnico-cientifico-informacional no século XX trouxe 

uma reestruturação da produção atingindo vários países, consequentemente houve uma 

reestruturação do espaço e do modo de vida das pessoas, quando um período muda a 

sociedade, muda também a relação entre homem e natureza, que passa por importantes 

transformações onde cada vez mais o natural cede lugar ao artificial. 

 Esse período da pós-modernidade é caracterizado pela passagem do paradigma da 

produção para o da circulação e da informação. Nesse novo paradigma a percepção do tempo 

e do espaço muda, o ser humano está inserido de uma maneira diferente na sociedade a 

globalização permite a interação entre pessoas em diversas partes do planeta de forma rápida 

(MARTON, 2012). 

Com a inserção da tecnologia no dia a dia da sociedade observamos mudanças nos 

valores e na cultura, pois o indivíduo assume uma nova identidade, e pode se apresentar de 

diversas maneiras, especialmente nas redes sociais, pois pode criar perfis falsos, publicar 

notícias falsas (fake news) e podem inclusive mudar a própria realidade e aparência do mundo 

real. 

 Outra questão é a perca da identidade visual natural, mediante a realização de 

procedimentos estéticos (plásticas, uso do silicone) esses procedimentos evidenciam um novo 

comportamento do ser humano onde a própria sociedade induz as pessoas a criarem uma 

identidade visual diferente, condizente com um novo padrão comportamental. Tanto as redes 

sociais, quanto os procedimentos estéticos estão envolvidos em uma mudança social, que no 
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fundo é fomentada pela acumulação de capitais, pois ambos são rentáveis a classe dominante, 

ou seja, ao sistema produtivo capitalista, seja através do mercado da tecnologia da 

informação, seja por meio do mercado médico-hospitalar-farmacêutico. 

Assim como as pessoas o espaço também assume formas diferentes de acordo com 

Santos (1998), o espaço resulta da junção da sociedade com a paisagem. As cidades, em sua 

maioria, também perdem sua identidade histórica ao longo do tempo, as memórias e as raízes 

dos lugares se perdem em meio a modernização e ao novo, a construção de condomínios, 

edifícios, lojas, bancos, fachadas iluminadas por LED ou sistema tecnológicos, enfim, são 

criados estabelecimentos para atender a população e estes ocupam todo espaço urbano, 

trazendo uma nova materialidade ao urbano. 

O processo acelerado de urbanização do Brasil foi responsável por grande parte pela 

perda de parte dessa identidade histórica. O intenso processo de urbanização que desenrola a 

partir de meados do século XX, transformou o espaço geográfico, cuja paisagem contrasta 

com as existentes antes do meio técnico-científico-informacional (ELIAS, 2003). 

Por isso, recentemente no Brasil criou-se uma tendência para recuperar o passado das 

cidades, a fim de preservar não só as cidades históricas, mas as cidades brasileiras em geral, 

pois todas possuem seu lugar de memória, suas lembranças, ou seja, as histórias dessas 

cidades merecem ser preservadas. As lembranças fixadas na paisagem se perdem com o 

tempo, por isso a única forma de preservar a memória das cidades e dos lugares é registrando 

a história fixando-as em documentos, ou restaurando-as, como é o caso das construções 

arquitetônicas. Assim, Abreu (1998, p. 81) diz que: 

O passado das cidades brasileiras está sendo revalorizado e a 

preservação/recuperação/restauração do que sobrou das paisagens urbanas 

anteriores é um objetivo que vem sendo perseguido por inúmeros agentes, 

destacando-se aí os governos municipais. Mesmo cidades relativamente 

novas já adotam a prática de preservar os vestígios mais significativos de sua 

história. 

O trabalho é responsável por moldar a paisagem o processo de produção dita às técnicas 

e os instrumentos de trabalho usados em cada período da história. Em cada momento histórico 

os modos de fazer são diferentes, o trabalho humano vai tornando-se cada vez mais complexo 

exigindo mudanças correspondentes às inovações Santos (1998). 

A produção do espaço urbano acontece mediante o emprego do trabalho, que utiliza de 

técnicas e ferramentas para transformar a natureza e produzir formas, significados e 

conteúdos, que se materializam na paisagem. Todavia, o trabalho empregado na construção de 
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casas, o trabalho realizado por operários nas fábricas, atendentes de lojas, todos esses são 

responsáveis por moldar o espaço urbano. A paisagem não é estática,é objeto de mudança. É 

um resultado de adições e subtrações sucessivas. É uma espécie de marca da história do 

trabalho, das técnicas ao longo da humanidade (SANTOS, 1998). 

É fato que o trabalho humano assim como suas ferramentas tornam-se cada vez mais 

complexos, não somente na cidade como também no campo, toda essa nova estrutura 

tecnológica transforma a relação de produção rural e essa interfere ainda mais na vidas 

pessoas que são obrigadas a morar na cidade, a partir desse novo processo de produção 

baseado na tecnologia e no grande capital inserido no campo surge o agronegócio. 

Nesse sentido, as transformação da paisagem é evidente, especialmente em regiões 

produtoras agrícolas, como é o caso da área de Cerrado, localizada no estado de Goiás. É 

sobre a transformação paisagística do Cerrado Goiano, pela modernização da agricultura e 

proeminência do agronegócio, que trataremos a seguir. 

 

A Transformação Paisagística mediante a Modernização da Agricultura em Goiás 

 

O processo de reestruturação produtiva no campo transformou consideravelmente o 

cenário de várias regiões brasileiras. O estado em Goiás, onde predomina o bioma Cerrado, 

recentemente configura uma paisagem bem diferente de sua paisagem natural, e é um 

exemplo de como a inserção tecnológica e capitalista no campo opera radicalmente na 

transformação da paisagem. 

As últimas décadas foram marcadas pela intensificação das forças produtivas no meio 

rural, o capital investido no campo permitiu a inserção da alta tecnologia empregada no 

processo produtivo modificando a estrutura e as relações de trabalho, embora essas atividades 

se intensificaram pós-1980, esse processo de transformação socioespacial e econômico ocorre 

desde a formação do território brasileiro, quando os recursos naturais começaram a serem 

explorados, como é o caso do pau-brasil, do ouro e de pedras preciosas. 

A exploração no território brasileiro se deu inicialmente no litoral e foi se estendendo 

gradativamente para o interior do país, a medida em que os recursos minerais extraídos iam se 

esgotando. Atividades como mineração de ouro e pedras preciosas nos séculos XVII e XVIII 

induziram o surgimento de cidades, assim como o crescimento de algumas existentes.  
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Nesse contexto de exploração dos recursos naturais, o estado de Goiás foi descoberto 

através da busca pelo ouro. Devido sua localização geográfica e composição geológica e 

geomorfológica Goiás teve, então, o seu processo de ocupação inicial no século XVIII, na 

chamada ―corrida do ouro‖ e pelo aprisionamento de índios, para o trabalho escravo (LIMA, 

2005, p. 7.827). Dessa forma, os primeiros núcleos urbanos fundados são decorrentes dessas 

atividades ―concomitante ou posterior ao ciclo do ouro, uma outra atividade mineratória foi 

responsável pela origem e crescimento das cidades em Goiás: a garimpagem de ouro e pedras 

preciosas‖ (LIMA, 2005, p. 7.830). 

Já no século XX, com o incentivo do Governo Federal mediante a criação de políticas 

públicas voltadas para o desenvolvimento da região Centro-Oeste, que se associa com a 

construção de Brasília e aos programas de incentivo à produção agrícola voltada para 

exportação, observa-se que as áreas de Cerrado Goiano passaram por um processo de 

transformação significativa no pós-1970, com efeitos tanto no campo quanto nas cidades 

(ELIAS, 2003).  

Goiás, foi marcado por uma intensa reestruturação produtiva no campo, submetido aos 

ditos da Revolução Verde, em que programas estatais de incentivo aos médios e grandes 

produtores rurais, a construção de Brasília levaram o Brasil a um novo sistema de produção 

capitalista, para atender as necessidades do mercado internacional, substituindo a agricultura 

de autoconsumo e a pequena propriedade por grandes latifúndios rurais baseado na produção 

de commodities para exportação (ELIAS, 2003). 

Esse novo sistema de produção é marcado pela presença de um circuito produtivo 

responsável por movimentar mercadorias desde sua fase inicial, que é a plantação no campo 

até a fase final, que a transformação dos produtos agrícolas em industrializados/processados e 

prontos para o consumo interno e/ou para ser exportação. 

Segundo Santos (2009) a partir de 1970 o processo de urbanização no País alcança um 

novo patamar. As cidades não estavam preparadas para receber tantas pessoas vindas do 

campo de maneira que essas pessoas ao chegar à cidade se alojavam em qualquer área, muitas 

vezes sem condições para habitar, assim formavam-se loteamentos e até ―favelas‖ sem 

estrutura para acomodar os migrantes do êxodo rural. 

A modernização agrícola permitiu alavancar a produção agrícola, com as novas técnicas 

implantadas no campo, foi possível encurtar o tempo de produção/do ciclo produtivo e 
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substituição da mão de obra por máquinas, levou muitos trabalhadores mudarem para as 

cidades. 

Mesmo com máquinas e instrumentos tecnológicos avançados substituindo parte da 

mão de obra, algumas atividades no campo são indispensáveis o trabalho manual, quanto mais 

a agricultura de desenvolvia mais migrantes oriundos de áreas e expulsão populacional eram 

atraídos para trabalhar em suas lavouras modernas dos municípios que apresentaram 

condições naturais e econômicas para implementação da agricultura moderna. Porém, esse 

trabalho nas lavouras era temporário, sobretudo durante os períodos de plantio e colheita, e 

após os trabalhadores retornavam para suas residências nas cidades.  

Isso significou que também na agricultura houve uma redução da 

necessidade de mão-de-obra. Uma máquina utilizada na colheita de cana de 

açúcar, por exemplo, pode ser operada por apenas três pessoas e substitui 

pelo menos quarenta trabalhadores. Resultado, os colonos que tinham 

emprego e moradia fixos foram transformados em ―boias-frias‖ e vieram 

vivenciar nas cidades uma situação de extrema precariedade. Não é 

incomum alternarem a colheita no campo com algum emprego informal na 

cidade, engrossando o exército dos ―sem carteira‖ supramencionados. 

(RODRIGUES, 2009, p.63, grifos do autor) 

Ressalta-se que junto com o crescimento urbano ocorre o desenvolvimento do setor 

industrial, assim como do setor de comércio e de prestação de serviços, estes por sua vez, 

podem surgirem induzidos pela demanda da agricultura. Assim, ao mesmo tempo, a cidade 

passou a atrair a população do campo, tanto das áreas incorporadas ao complexo 

agroindustrial quanto daquelas que se tornaram decadentes ou estagnadas, essa população era 

também atraída pela demanda efetiva de empregos, cuja cidade era uma possibilidade ou um 

refúgio para sobreviver (CORRÊA, 2011). 

 As transformações ocorridas no campo geraram inúmeros efeitos no espaço urbano, a 

ponto de criar uma infraestrutura de estabelecimentos comerciais, de serviços, industriais e de 

logística voltada para atender as demandas do agronegócio. As atividades desenvolvidas no 

campo também modificam a paisagem urbana e criam-se redes que ligam o urbano e o rural; 

uma cidade a outra; um país a outro. O novo uso do território e atividades desenvolvidas são 

responsáveis por modelar o espaço urbano e criar novas paisagens e novas configurações 

(RODRIGUES, 2009). 

Essa nova relação de produção é responsável por transformar as paisagens no campo e 

na cidade. No campo as paisagens naturais do Cerrado os diversos tipos de animais, a flora 
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diversificada, os frutos típicos da região deram lugar a plantações monoculturais, ao trafegar 

por das estradas/rodovias é possível perceber o contraste entre paisagem natural e artificial.  

Os reflexos negativos da modernização no campo se traduzem em atividades como a 

pastagem, monocultura, construção de estradas, atividades essas que praticadas de forma 

desregulada contribuíram e contribuem para o fim do Cerrado, várias espécies entraram em 

extinção, a vegetal natural cedeu lugar à plantações, os recursos hídricos estão sendo drenados 

por represas e sistemas de pivôs, além da contaminação do solo e da água por produtos 

químicos e da queimada e desmatamento de grandes áreas (figura 1, mosaico 1) (GAZETA 

DO ESTADO, 2018).  

 

Figura 1 - Desmatamento na área do Cerrado. Mosaico 1 - Empreendimentos no Chapadão de 

Santo Antônio do Rio Verde, em Catalão/GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Imagens (2018)   Autoria: SILVA, M. V. da. (2017) 

 

A queimada na região do Cerrado é responsável por grande perda desse bioma, além de 

causar os danos ambientais citados é responsável ainda pela erosão do solo, devido à retirada 

da camada vegetal natural levando, por exemplo, a formação de voçorocas. O Cerrado se 

estende por mais de 2 milhões de Km
2
, o que equivale a quase 24% do território país. 

Contudo, a área com vegetação nativa do bioma já foi reduzida a cerca de 20% de sua 

cobertura original. Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) 

mostra que em 15 anos o desmatamento no Cerrado foi mais intenso do que na Amazônia 

(GAZETA DO ESTADO, 2018). 

De 2000 a 2015, o bioma perdeu 236 mil Km
2
, enquanto a perda na Amazônia, bioma 

duas vezes maior, foi de 208 mil Km
2
. Só em 2015, o volume desmatado do Cerrado 

correspondeu a mais da metade da área devastada da floresta amazônica (GAZETA DO 

ESTADO, 2018). 
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No entanto, esses problemas não se limitam ao campo, as cidades tornam-se mais 

produtivas, a modernização perante o uso de tecnologias avançadas permite que o espaço se 

reproduza de diferentes formas. A paisagem urbana se configura em uma paisagem mais 

verticalizada, dando lugar a prédios, loteamentos precários, casas suntuosas, áreas dotadas de 

inovações tecnológicas, shopping centers, estabelecimentos comerciais diversificados, 

bancos, lojas, enfim, estabelecimentos destinado a induzir o consumo, mas que muda a 

paisagem histórica por uma recente e artificializada.  

A paisagem urbana, também apresenta materializado problemas de ordens ambientais, 

infraestruturais, sociais e de saúde pública, como é o caso da falta de rede de esgoto, da coleta 

de lixo doméstico, de saneamento básico, que podem além de construir uma paisagem que 

não denota qualidade de vida, eleva a proliferação de insetos, aparecimentos de doenças e 

moléstias, tornando-se um problema social e de saúde pública.   

Nesse novo cenário urbano, os pobres se deslocam cada vez mais para viver em áreas 

pouco valorizadas, clandestinas e/ou irregulares, que se amontoam em favelas sem estrutura e 

uma boa qualidade de vida; enquanto os ricos vivem em condomínios fechados e luxuosos 

isolados da pobreza por meio de cercamentos (muros). Nesse caso, o contraste presente na 

paisagem urbana apresenta realidades díspares, isto é, materializa as desigualdades sociais no 

espaço urbano por meio das condições econômicas de quem mora/reside em áreas urbanas. 

A modernização do território implica em vários fatores negativos e positivos. A 

tecnologia trouxe comodidade, diversão e até inserção social às pessoas, até as que possuem 

um baixo poder aquisitivo conseguem comprar equipamentos eletrônicos (smartphone) e 

eletrodomésticos que anos atrás não podiam possuir; a indução ao consumo e a facilidade de 

crédito e aquisição/compra atinge todas as classes sociais. Todavia, a indução ao consumo 

impacta no aumento da produção, e em geral esses equipamentos possuem como matéria-

prima metais e outros produtos extraídos da natureza, ou seja, a produção e consumo continua 

intensificado os impactos ambientais, sendo um círculo vicioso dentro do sistema capitalista.   

 

Considerações Finais  

 

Durante toda existência humana o homem procura formas de extrair recursos naturais 

não só para sua sobrevivência, mas para seu conforto e sua ganância. As forças produtivas 

trabalham no sentido de acumulação, o capital opera em um processo de produção contínuo 
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capaz de transformar em pouco tempo uma grande quantidade de recursos, a natureza não 

consegue repor esses recursos no mesmo tempo. 

E para finalizar esse trabalho ressalta-se que a modernização do campo o agronegócio 

em Goiás movimenta uma economia considerável e possibilita o crescimento de várias 

cidades, porém nem sempre o desenvolvimento vem acompanhado desse crescimento, muitas 

vezes o campo é altamente mecanizado, modernizado, mas nas cidades falta infraestrutura, 

além de ser uma atividade econômica que provoca problemas ambientais. 
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Resumo:O presente trabalho visa o estudo do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Preto (MG) 

que está localizada na Mesorregião do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais, por meio 

de ferramentas de softwares de Geoprocessamento. A bacia possui como uso e cobertura principal, a classe de 

Vegetação Nativa com 169,9 km² de área, seguida da classe Pastagens com 142,8 km², a classe de 

Reflorestamento com 56,9 km².As Culturas Anuais com um total de 47,2 km² de área, e pôr fim a classe Solo 

Exposto com 15,7 km².Portanto o mapeamento do uso e cobertura da terra foi compatível com a realidade em 

campo, sendo esse tipo de mapeamento muito importante para influenciar mais estudos dirigidos para o 

Planejamento Ambiental de uma área que é e está sendo muito prejudicada pela prática intensiva da pecuária e 

também pela extração de diamante. 
Palavras-chave:Uso e cobertura da terra; Geoprocessamento, Rio Preto. 

 

 

Resumen:El presente trabajo tiene como objetivo el estudio del uso y cobertura de la tierra en la cuenca 

hidrográfica del Río Negro (MG) que está ubicada en la Mesorregión del Triangulo Minero y Alto Paranaíba en 

el Estado de Minas Gerais, a través de herramientas de software de Geoprocesamiento. La cuenca posee como 

uso y cobertura principal, la clase de Vegetación Nativa con 169,9 km² de área, seguida de la clase Pastos con 

142,8 km², la clase de Reforestación con 56,9 km². Las Culturas Anuales con un total de 47,2 km² de área, y 

poner fin a la clase Solo Exposto con 15,7 km². Por lo tanto el mapeo del uso y cobertura de la tierra fue 

compatible con la realidad en campo, siendo ese tipo de mapeo muy importante para influenciar más estudios 

dirigidos hacia la Planificación Ambiental de un área que es y está siendo muy perjudicada por la práctica 

intensiva de la ganadería y también por la extracción de diamante. 
Palabras Claves:Uso y cobertura de la tierra; Geoprocesamiento, Río Negro. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa o estudo do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do 

Rio Preto (MG) que está localizada na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no 

Estado de Minas Gerais, por meio de ferramentas do Geoprocessamento. Foi utilizada a 

técnica de Classificação de Imagem de satélite para obter o resultado das classes de uso e 

cobertura da terra que foram definidas a priori: Reflorestamento, Vegetação Nativa, 

Pastagens, Culturas Anuais e Solo Exposto. 

As bacias hidrográficas são consideradas unidades de estudo com objetivo de obter um 

melhor planejamento ambiental como pode ser observado na Lei n°9433 de 8 de janeiro de 

1997, intitulada, Política Nacional de Recursos Hídricos. O estudo de bacias hidrográficas 
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como mostra Faustino, Ramos e Silva (2014, p.19) é muito importante para os estudos 

ambientais. 

Como na bacia as variáveis naturais como a geologia, geomorfologia, cobertura 

vegetal, rios estão interligadas, de modo que se houver qualquer alteração em um desses 

componentes ocorrerão efeitos em toda sua totalidade. Sendo assim, o estudo de uso e 

cobertura da terra em bacias hidrográficas é considerado como sendo uma das formas de 

identificar e analisar impactos ambientais (FAUSTINO, RAMOS, SILVA, 2014, p.19). 

Portanto o mau uso da terra implica numa série de impactos ambientais, tais como, 

erosões, arenizações entre outros. Daí a necessidade de analisar o uso e cobertura da terra para 

que se possa amenizar tais impactos ambientais. 

Segundo Leite e Rosa (2012, p.91) os dados acerca do uso da terra podem: 

Ser sintetizados através de mapas. Estes indicam a distribuição espacial da 

tipologia da ação antrópica que pode ser identificada pelos seus padrões 

homogêneos característicos na superfície terrestre através de análise em 

imagens remotamente sensoriadas. Sua identificação, quando atualizada, é 

de grande importância ao planejamento e orienta à ocupação da paisagem, 

respeitando sua capacidade de suporte e/ou sua estabilidade/vulnerabilidade 

(LEITE; ROSA, 2012, p.91). 

 Para que esses mapas sejam sintetizados é necessário a utilização do Sensoriamento 

Remoto e dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), produzindo assim mapas 

temáticos que irão representar um determinado tema, como exemplo, o uso e cobertura da 

terra. 

Os SIGs, são definidos por Rosa e Brito (1996, p. 8) como sendo: ―sistemas 

destinados a aquisição, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados 

referenciados espacialmente‖. 

Já o Sensoriamento Remoto de acordo com os estudos de Rocha (2007, p.115) é a: 

―aplicação de dispositivos que colocados em aeronaves ou satélites, nos permitem obter 

informações sobre objetos ou fenômenos na superfície da Terra, sem contato físico com eles‖. 

Os autores Leite e Rosa (2012) nos mostra que a junção do Sensoriamento Remoto 

com os softwares de SIG (Sistema de Informação Geográfica) possibilita obter dados 

confiáveis e ligar esses dados a outros tipos de produtos tornando essas duas tecnologias 

complementares. 

O conhecimento e o monitoramento do uso e ocupação da terra é primordial 

para a compreensão dos padrões de organização do espaço, uma vez que 
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suas tendências possam ser analisadas. Este monitoramento consiste em 

buscar conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou, 

quando não utilizado pelo homem, a caracterização de tipos de categorias de 

vegetação natural que reveste o solo, como também suas respectivas 

localizações. Deforma sintética, a expressão ―uso da terra ou uso do solo‖ 

pode ser entendida como sendo a forma pela qual o espaço está sendo 

ocupado pelo homem (LEITE; ROSA, 2012, p.92). 

Uma das ferramentas dos softwares de Geoprocessamento para a realização do 

mapeamento de uso e cobertura da terra é a Classificação de Imagens de Sensoriamento 

Remoto. Conforme conceituado por Beluco (2002, p.10-11), a classificação visa: 

Associar cada pixel da imagem a um ―rótulo‖ descrevendo 

um objeto real (vegetação, solo, etc.). Dessa maneira, os valores numéricos 

(CD)associados a cada pixel, definidos pela refletância dos materiais que 

compõem esse pixel, são identificados em termos de cobertura da superfície 

terrestre imageada. Quando esse tipo de operação é efetuado para todos os 

pixels de uma determinada área, o resultado é um mapa temático, mostrando 

a distribuição geográfica de um tema (BELUCO, 2002, p.10-11). 

Na Classificação Supervisionada de acordo com Garlet et al (2014, p.237), existem 

algoritmos próprios, que requer um conhecimento prévio do usuário sobre a área em relação 

ao número de classes de uso e cobertura que acontece na realidade para transferir para a 

imagem no software. Onde são coletadas amostras de cada uma dessas classes para gerar o 

mapa de uso e cobertura da terra que mais demonstra o real. 

Como produto dessa classificação obtêm-se o mapeamento de uso e cobertura da terra, 

que é muito discutido em vários níveis de estudo devido aos problemas que o mau uso da 

terra ocasionam no meio ambiente. O uso indiscriminado da terra é um dos grandes desafios 

para as políticas ambientais (GARCIA, 2014, p.54). 

Esse tipo de estudo consiste em conhecer a utilização da terra pelo ser humano. Ou 

seja, mapear o que existe na superfície como o tipo de vegetação, se é florestas, pastagens, 

culturas, solo exposto, entre outros. Identificando esses padrões de uso, eles se tornam 

ferramentas indispensáveis para o planejamento e gestão ambiental na área analisada 

(GARCIA, 2014, p.54). 
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Metodologia 
 

A metodologia utilizada consistiu em primeiramente delimitar a bacia, para isso foi 

utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE), obtido no site Topo data do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), com resolução espacial de 30 metros. Para delimitar a bacia 

foi utilizado o software ArcGis 10.3.   

Em seguida foi feita a classificação da imagem, sendo a imagem utilizada para o 

mapeamento de uso da terra, a imagem do satélite LANDSAT 8, órbita 220, ponto 073, data 

de 05/10/2017 para a cidade de Abadia dos Dourados (MG), obtida através do site do INPE. 

O próximo passo foi a classificação supervisionada da imagem definindo as classes de 

uso da terra na região da bacia hidrográfica do Rio Preto. Primeiramente foi criado um 

arquivo no formato Shapefile de pontos. Em seguida foi coletada amostras de cada classe, 

observando-se a coleta de no mínimo 50 amostras de cada classe.  

Posteriormente foi criado um arquivo de assinaturas a partir do arquivo de pontos, 

sendo utilizado a seguir para a criação da classificação supervisionada.As classes que foram 

definidas e utilizadas podem ser vistas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classes de Uso e Cobertura da Terra 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Ano: 2018. 
 

Para se fazer a classificação supervisionada há três métodos: o método do 

paralelepípedo, o da distância mínima e o da máxima verossimilhança. No presente artigo foi 

utilizado o método de classificação da máxima verossimilhança, em que é realizada a 

classificação da imagem por pontos ou pixels, por meio da distância entre as médias através 

de parâmetros estatísticos.  

Esse método necessita de grandes quantidades de pixels para se ter uma base segura 

para o tratamento estatístico (BELUCO, 2002, p.14). Ele foi escolhido por ser o mais 

Classes 

Reflorestamento 

Vegetação Nativa 

Pastagens 

Culturas Anuais 

Solo Exposto 
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utilizado e por apresentar melhor resposta para a análise de cada classe de uso e cobertura da 

terra como pôde ser constatado nos estudos dos autores aqui mencionados. 

Após a criação da classificação supervisionada, a mesma foi convertida do formato 

original que é do tipo Raster para Shapefile, ou seja, para um arquivo de áreas, onde o 

próximo passo feito foi o cálculo das áreas correspondente a cada classe obtida em 

quilômetros quadrados.E por fim, com o mapa pronto, este foi analisado e obteve-se os 

resultados esperados. 

 

Localização e caracterização da área de estudo 
 

A bacia hidrográfica do Rio Preto está localizada na Mesorregião do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba no Estado de Minas Gerais. Ela compreende dois municípios, 

Abadia dos Dourados e Coromandel. Possui uma área de 432,5 km², como pode ser visto na 

Figura 1. 

 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio Preto (MG) 

 
Fonte: Organizado pela autora. Ano: 2018 
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 A bacia possui uma economia voltada para a criação de bovinos para leite e também 

bovinos de corte. Há também exploração mineral em grande parte do curso do Rio Preto, 

sendo o diamante, o principal mineral extraído, ocasionado uma das classes que foi mapeada, 

a do Solo Exposto. 

Tem-se a presença também de alguns produtores de grãos como a soja e o milho para 

exportação na parte nordeste da bacia, e alguns produtores de milho para silagem para o 

rebanho bovino espalhados por toda área da bacia. 

A bacia encontra-se localizada em área de Cerrado com áreas de vegetações 

remanescentes de Cerrado, algumas florestas nativas típicas do bioma, os chamados 

Cerradões, grandes concentrações de palmeirais nativos, entre eles os Gueirobais e os 

Macaubais.  

 

Resultados e Discussões 

 

O resultado obtido foi o mapa de uso da terra como visto na Figura 2. 

Figura 2 – Uso da Terra na bacia hidrográfica do Rio Preto (MG) 

 
Fonte: Organizado pela autora. Ano: 2018 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
105 

Como pode-se observar a partir do mapa gerado, a bacia possui como uso e cobertura 

principal da terra, a classe de Vegetação Nativa com 169,9 km² de área, seguida da classe 

Pastagens com um total de 142,8 km². Na sequência temos a classe de Reflorestamento com 

56,9 km², sendo algumas áreas com a espécie Eucalipto e também há registros de florestas 

nativas. 

As Culturas Anuais com um total de 47,2 km² de área, tendo como cultivares os grãos 

de soja e milho, e pôr fim a classe Solo Exposto com 15,7 km², essa classe deriva do mau uso 

das pastagens e também da prática da mineração de diamantes como foi constatado em 

trabalho de campo pela autora. Esses valores podem ser observados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Área em km² para cada classe de uso 

 

Fonte: Organizado pela autora. Ano: 2018 

 

A bacia hidrográfica do Rio Preto é uma área conhecida pela autora por meio de 

alguns outros trabalhos de campo já realizados, tornando se fácil a realização deste 

mapeamento, onde o resultado foi compatível com a realidade, pois nota-se que a bacia possui 

como uso principal a Vegetação Nativa seguida das Pastagens, o que é realmente correto 

quando se observa a área em campo. 

A classe dos Corpos Hídricos não pôde ser mapeada devido a escala adotada que 

impediu determinar essa classe na imagem, mas na área da bacia assinala-se a presença do 

Rio Preto como curso fluvial principal e de seus afluentes e algumas pequenas represas que 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Área (km²) 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
106 

são utilizadas pelo rebanho bovino para saciar a sede, não sendo possível delimitá-las através 

da imagem. 

 

Considerações Finais 

 

O mapeamento de uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Preto 

apresentou como classe de uso predominante a Vegetação Nativa seguida das Pastagens. Em 

seguida temos os Reflorestamentos, as Culturas Anuais e a classe de Solo Exposto. 

Esta análise é possível graças as ferramentas dos softwares de Geoprocessamento a 

partir da técnica de Classificação de Imagens que foi utilizada. Como o usuário tem que ter 

um conhecimento prévio da área, há uma chance mínima de algo dar errado neste tipo de 

classificação, sendo assim é uma representação boa da área em questão. 

Portanto o mapeamento do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Preto 

foi compatível com a realidade em campo. 

Como a área estudada não possui outros trabalhos, seja de caráter geográfico ou de 

outra natureza, não foi possível aprofundar em outros detalhes, como por exemplo, as 

questões físicas na caracterização da bacia, que são essenciais. Mas esse tipo de mapeamento 

é muito importante para assim influenciar mais estudos voltados para o Planejamento 

Ambiental de uma área que é e está sendo muito prejudicada pela prática intensiva da 

pecuária como pela extração de diamante. 
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Resumo:Este ensaio apresenta como proposta metodológica um estudo do percurso da paisagem enquanto 

categoria de análise, bem como sua importância metodológica para a Ciência Geográfica refletindo como estudo 

de caso, sobre a bacia hidrográfica do rio Itacolomi que apresenta feições geomorfológicas diferenciadas ao 

longo do seu percurso. Nesse caso, há de se destacar a preponderância de estudos que corroborem para a 

compreensão sistêmica e interdependente a qual se faz necessária no que concerne à sub-bacia hidrográfica 

mencionada manter relações diretas com outros ambientes. Para isso, verificamos que para tais estudos 

necessitamos abordar conteúdos que apresentam a paisagem como categoria de análise incorporada na Geografia 

Física.  

Palavras-chave:Geografia; Paisagem; Integração. 
 

 

Resumen:Este ensayo presenta como propuesta metodológica un estudio de la vía paisajística como categoría 

de análisis, así como su importancia metodológica para la ciencia geográfica que refleja como caso de estudio, 

sobre la cuenca del río Itacolomi que presenta características geomorfológicas diferenciadas a lo largo de su 

recorrido. En este caso, es necesario destacar la preponderancia de estudios que corroboran el entendimiento 

sistémico e interdependiente que se necesita en relación a la cuenca mencionada para mantener relaciones 

directas con otros ambientes. Para ello, hemos comprobado que para tales estudios necesitamos abordar 

contenidos que se ponga a la lista el paisaje como una categoría de análisis incorporado en geografía física. así, 

enfatizamos la importancia de investigar sobre un escenario semiárido brasileño. 
Palabras Claves:Geografía; Paisaje; Integración. 

 

 

1. Introdução 

 

A partir da ideia de identificar a paisagem enquanto categoria de análise, tem-se o 

importante discussão que envolve a mesma ao longo do seu percurso na ciência geográfica, 
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face o estabelecimento de um rótulo ―descritivo‖ o qual se designa desde o período que 

compreende a Geografia Clássica, até os dias atuais, e, por vezes, a Geografia se utiliza de 

outras categorias para explicar os fenômenos em detrimento da Paisagem. 

Assim, temos em destaque: a importância de estudos, os quais elevaram a paisagem ao 

patamar de categoria de análise, denotando muito mais do que a simples descrição de 

elementos naturais, sob a influência de Humboldt, Goethe, e Reclus, por exemplo. Este último 

nos proporcionando uma gama diversificada de problematizações, que acabou por não o 

delimitar como geógrafo ―humano‖ ou ―físico‖. sendo sua importância para a ciência 

geográfica reconhecida décadas depois de sua morte. 

Mediante a verificação de uma lacuna, propiciada pelas constantes críticas francesas 

ao ―determinismo‖ da escola geográfica alemã, ocasionaram uma visão deturpada dos 

trabalhos germânicos, causadas principalmente, por discordâncias ideológicas de disputa por 

território, sob o ângulo da convicção de Lucien Febvre, em inúmeras obras, analisado, neste 

trabalho, sob a perspectiva de Ribeiro (2009). Febvre (1991[1922]) discorria que ―foram os 

historiadores os primeiros a colocar questões onde certos elementos eram de natureza 

geográfica.‖  

Em razão do retorno aos estudos sobre a paisagem, se oportuniza salientar a visão de 

Sauer (1998[1925]) com relação a  paisagem, posto que o autor enfatiza, de forma 

revolucionária (pelo menos para a época, início do século XX) o tratamento dos fatores 

naturais e sociais, compreendendo a paisagem como elo integrador dos fatores mencionados, 

sendo a mesma o resultado da interação das conexões estabelecidas por fenômenos 

diversificados.  

Torna-se essencial considerar a paisagem em caráter científico, tarefa destinada para a 

ciência geográfica, pondera Sauer (1998[1925]). Destacando, ainda, como princípio 

metodológico, a escolha objetiva dos fatos reais contidos na paisagem, evitando a seleção 

demasiada de elementos. Disserta sobre a relevância dos estudos fenomenológicos para a 

ciência geográfica, os quais serviram de base para a estruturação futura da Geografia Cultural 

(SAUER, 1998[1925]). 

Podemos salientar a preponderância dos estudos de autores como Humboldt, Goethe, 

Carl Sauer, Georges Bertrand, Falcão Sobrinho, Antônio Giacomini Ribeiro, Antônio Carlos 

Vitte, dentre outros que apresentam a paisagem enquanto categoria de análise. Ora mais 

técnicos, ora mais reflexivos. 
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Se evidencia o aporte teórico-metodológico que tais autores nos proporcionam no 

momento em que a paisagem é capaz de demonstrar as atividades humanas diversas, 

econômicas, culturais e espaciais.  

É válido ressaltar que, paisagem na ciência geográfica, adquire sua importância 

enquanto categoria de análise em razão da organização do estudo da mesma como uma 

expressão da organização espacial da sociedade (RIBEIRO, 1989). Nesse sentido, temos de 

esclarecer como a paisagem é percebida sob a ótica de cada sociedade, dando primazia para as 

análises que levam em consideração os contextos históricos, econômicos e sociais. 

Rougerie e Beroutchachvili (1991), assinalam, a paisagem denotando a integração 

dando suporte à distribuição espacial das relações entre os elementos naturais, visando 

esclarecer a harmonia da natureza, sob a égide de métodos comparativos e explicativos. Ainda 

consoante a Rougerie e Beroutchachvili (1991), paisagem e natureza não devem ser 

entendidas como tendo o mesmo significado, logo a natureza não está submissa à paisagem, 

sendo esta última elaborada a partir da concepção humana.  

Conforme Falcão Sobrinho (2007), a reflexão de que a paisagem organiza, num dado 

momento, relações de interdependência e integração entre os elementos naturais, explicando 

ocasionalmente a harmonia de tais elementos. O autor supracitado elege paisagem enquanto 

categoria de análise, tendo o relevo como elemento de investigação, demonstrando que, 

apesar da aparente ―homogeneidade‖ relatando que no Semiárido existem aspectos 

geomorfológicos diferenciados que influenciam diretamente nas dinâmicas das paisagens. 

Insere-se, então, a importância de analisarmos, de acordo com Falcão Sobrinho (op. 

cit), a paisagem enquanto categoria de análise, logo na Geografia Alemã utilizou-se a 

denominação Landschaft (Ciência da Terra), na qual pode-se compreender as atividades 

ligadas à cultura de um povo, ou melhor, agricultura. Sauer (1998[1925]) e Bertrand 

(1968[1972]) também dissertam sobre a relevância dos estudos sobre a paisagem na 

Geografia. 

Se evidencia o trabalho de Bertrand (1972[1968]) da escola francesa, engendrando o 

método geossistêmico o qual constitui uma categoria espacial cuja estrutura e dinâmica 

resulta da interação entre o potencial ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica 

(figura 01). Tal método, de acordo com o autor, nos fornece a possibilidade de se trabalhar 

aspectos naturais e sociais,propiciando enfoque metodológico a partir da paisagem, onde 

como assinala Veado (1995): 
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[...] O advento do conceito de geossistema foi um passo primordial, não só 

porque permitiu trazer à luz um conhecimento novo, com um fundamento 

teórico mais rico, que atendia às necessidades advindas da própria evolução 

da Geografia Física como ciência, mas, também, porque deu a ela um 

método de pesquisa que se apoiava em bases científicas, inequivocamente, 

muito mais sólidas.(VEADO, 1995, p.39 ) 

É evidenciado, então, que ao utilizarmos o geossistema como método de análise da 

organização territorial das paisagens há de considerar que o mesmo corrobora no que pese a 

sua definição cartográfica, isto é, caracterizado por ser compatível com a escala humana de 

análise dos fenômenos geográficos. Veado (1995) ainda discorre que, a análise geossistêmica 

não objetiva apenas a paisagem em si (isolada), mas, sobretudo, as inter-relações entre seus 

componentes, competindo ao geógrafo a tarefa de analisar cientificamente esta última 

proposição. 

 

Figura 1 - Geossistema proposto por Georges Bertrand 

 

 
Fonte: Bertrand (1968[1972]) 

 

Sobre sua aplicabilidade, podemos elencar o estudo de Ribeiro (op. cit), no qual 

verifica-se a aplicação do método geossistêmico numa área delimitada, aliás, um dos 

trabalhos de teor prático, no que se refere ao geossistema ter a capacidade de contemplar 

aspectos físicos e socioeconômicos. No entanto, como nos aponta Falcão Sobrinho (2007) os 

estudos de Ribeiro (op. cit) não propiciaram uma reflexão plausível acerca da cultura dos 

indivíduos para com as paisagens.  

Soma-se também a reflexão de Vitte (2007) destacando que a leitura sobre a paisagem 

está intrinsecamente ligada aos conhecimentos sobre a sistematização da ciência geográfico, 

bem como ponderações acerca de natureza integrada e cultura. Evidenciando a diversidade de 

significados culturais, moldados ao longo dos variados contextos sociais (VITTE, 2007). 

Desse modo, podemos compreender a existência da discussão a qual a Geografia 

Clássica convive em razão das críticas elaboradas pela Nova Geografia, no caso, esta última 
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corrente atrela serventia burguesa à Geografia Clássica, considerada como algo meramente 

descritiva. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada consiste em fazer, de início, uma revisão bibliográfica em 

torno da categoria de análise Paisagem, bem como tratar de autores que trazem uma 

abordagem sobre a percepção da paisagem, paisagem integrada e geoecologia das paisagens. 

 Diante disso, evidenciamos também como princípio metodológico em nossa pesquisa, 

a preponderância de utilizarmos o método da Geoecologia da paisagem no momento em que 

se trata de um estudo envolvendo uma sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi. Assim, a 

Geoecologia das Paisagens dispõe de uma abordagem muito ampla, a qual promove a 

realização de estudos sistêmicos, que proporcionam subsídios técnicos e metodológicos para 

análise do meio natural. Concernente ao pensamento dos autores:  

A Geoecologia da Paisagem pode enquadrar-se como uma ciência ambiental, 

que oferece uma contribuição essencial no conhecimento de base natural do 

meio ambiente, entendido como o meio global. (RODRIGUEZ; SILVA; 

CAVALCANTI, 2010, p.7) 

É na década de 1960, que a Geoecologia da Paisagem inicia o seu processo de 

disseminação como uma ciência que busca a compreensão dos complexos territoriais em 

escalas de análise global, regional e local. De acordo com Rodriguez e Silva (2013), a 

geoecologia apresenta como um de seus objetivos proporcionar subsídios para resolução de 

problemas que decorrem de fatores antropogênicos ou processos individuais espontâneos 

dentro de limites territoriais do espaço terrestre.  

A Geoecologia da Paisagem reconhecida a partir de uma visão sistêmica da análise 

ambiental, fundamenta-se nas seguintes abordagens (RODRIGUEZ E SILVA, 2013):   

• Considerar a natureza como uma organização sistêmica, desenvolvida a partir da 

interação sistêmica de diferentes componentes da natureza;  

• Aceitar que os sistemas humanos possuem a capacidade de transformar os sistemas 

naturais, estabelecendo uma estrutura e funcionamento de acordo com os fatores econômicos, 

políticos, sociais e culturais, que podem variar em conformidade com a escalas espaciais e 

temporais;   

• Assumir que a superfície do globo terrestre é modelada por uma diversidade de 
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unidades espaciais, que se baseiam com as formas de organização (natural, econômica, social 

e cultural), que interagem de forma complexa, que podem ser estudadas por um conjunto de 

categorias analíticas. 

A análise da Geoecologia da Paisagem propõe-se a compreender como a superfície 

terrestre, sua combinação e relação com os sistemas humanos se dá, utilizando como subsídio 

a transformação e modificação da mesma.   

Ressalta-se a importância de estudos em bacias hidrográficas, visto que, apresentam-se 

como unidades geográficas fundamentais para o gerenciamento dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos e para o planejamento ambiental, revelando-se profundamente 

vulneráveis às atividades antrópicas (GORAYEB, 2008). 

 

3. Desenvolvimento 

 

3.1. Paisagem Integrada e o Semiárido no contexto da Paisagem 

 

Temos em questão a preponderância dos estudos sobre a relação sociedade e natureza. 

Destacado por Falcão Sobrinho e Costa Falcão (2008), no qual os autores enfatizam que ao 

abordar sobre natureza, por exemplo, ocorria o viés estritamente interligados aos elementos 

como: solos, vegetação, clima, relevo, água, etc. No entanto, mediante a evolução das 

pesquisas científicas, fora empregada a análise sistêmica, na qual podemos verificar a 

interação entre os fatores tanto naturais quanto socioeconômicos, produzindo alterações na 

paisagem, mediante a introdução da tecnologia moderna (COSTA FALCÃO; FALCÃO 

SOBRINHO, 2008). 

O semiárido brasileiro possui uma área de aproximadamente 1.127.953Km², de acordo 

com o Ministério do Meio Ambiente (2017), em se tratando do território nacional, se fazendo 

presente em 1.262 municípios brasileiros. Ao nos referirmos a questão demográfica, podemos 

destacar que a região semiárida abrange um contingente populacional de mais de 27 milhões 

de habitantes, ainda de acordo com a MMA, o Semiárido permeia cerca de 18% do território 

do Estado de Minas Gerais, verifica-se que o semiárido brasileiro é o mais populoso do 

mundo.  

No que se refere às características gerais da área em estudo Ab‘Sáber (1999) salienta 

que o Semiárido apresenta: 
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[…] baixos níveis de umidade, escassez de chuvas anuais, irregularidades no 

ritmo das precipitações ao longo dos anos, prolongados períodos de carência 

hídrica, solos problemáticos tanto do ponto de vista físico quanto do 

geoquímico (solos parcialmente salinos, solos carbonáticos) e ausência de 

rios perenes, sobretudo, no que se refere às drenagens 

autóctones.(AB'SÁBER, 1999, p. 7) 

Ab'Sáber (1999) nos apresenta a integralidade das características do semiárido, uma 

vez que, a semelhança entre as outras regiões semiáridas do mundo ocorrem pela origem 

climática, hídrica e fitogeográfica, logo para o autor supracitado, a nossa região semiárida se 

particulariza por ser a que tem maior índices pluviométricos. 

 

3.2. Paisagem e Percepção de Natureza 

 

Em se tratando de um fenômeno que permeia vários municípios, logo se evidencia 

diversificadas perspectivas de natureza, seja romântica ou mecânica, podendo haver inversão 

de concepções, dependendo do processo evolutivo de exploração da mesma (CARVALHO, 

1991). 

Nesse sentido, a discussão em torno desse assunto está atrelada a própria ―confusão‖ 

metodológica da ciência geográfica desde sua sistematização, no momento em que houve uma 

dicotomia entre Geografia Física e Geografia Humana sob o viés positivista. 

Além disso, postula-se uma análise filosófica de natureza, desde os seus primórdios na 

Grécia Antiga, ou antecedido a este período, em função de verificar-se a partir do 

comportamento nômade das populações primitivas, as quais obtiveram um conhecimento 

melhor da superfície terrestre (COSTA FALCÃO; FALCÃO SOBRINHO, 2008). 

Por esse ângulo, o entendimento sobre natureza estritamente contemplativa evolui para 

a sua compreensão mecânica estabelecendo os preceitos de uma relação sociedade e natureza. 

Nesta perspectiva, Costa Falcão e Falcão Sobrinho (2008), assinalam que:  

[...] Na Geografia Física quando se falava em natureza até 1950, pensava-se 

em relevo, solo, água e ar por si mesmos, tal como, das Escolas Determinista 

e Possibilista, dando enfoque de entendimento da paisagem a partir do 

descrito. Com o passar do tempo e através do método de análise sistêmica, o 

homem passa a fazer parte destes elementos, se inter-relacionando no 

conjunto da paisagem. (COSTA FALCÃO; FALCÃO SOBRINHO, 2008, p. 

37-38)  

Ao falarmos acerca de natureza sempre nos remete ao caráter meramente descritivo de 
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elementos naturais, no entanto, após a década de 1950, engendrou-se as análises sistêmicas 

que tinham como proposta estudos integrados da sociedade e natureza. 

 

3.3. A sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi: Um estudo tendo a paisagem como 

categoria de análise 

 

A área em estudo é a sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi que se localiza na porção 

Noroeste do Estado do Ceará, compondo a bacia hidrográfica do rio Coreaú. A referida sub-

bacia, nosso objeto de estudo, drena parte dos municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará, 

Granja e Uruoca (Figura 02). 

 

Figura 2 - Localização da sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados adaptados do IBGE (2015); COGERH (2008) 

 

Neste contexto, a sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi exibe uma dinâmica 

diferenciada oriunda da conjunção dos fatores físicos e ambientais que a compõem. Com 

nascentes localizadas no Planalto Sedimentar da Ibiapaba, que deságua na bacia hidrográfica 
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do rio Coreaú setor característico da depressão sertaneja, fornecendo uma significativa 

diversidade paisagística, representada nas formações vegetais, de solos, de recursos hídricos e 

em seus aspectos geológicos e geomorfológicos. 

Na sub-bacia em estudo destacam-se três compartimentos morfoestruturais 

diferenciados: Bacia Sedimentar Paleomesozóica (Planalto da Ibiapaba/Serra Grande); 

Escudos e Maciços Antigos (Planaltos Residuais e Depressão Sertaneja) e Depósitos 

Sedimentares Cenozoicos (Planaltos e Planícies Fluviais). Na sub-bacia hidrográfica do rio 

Itacolomi são definidas quatro unidades geomorfológicas distintas que foram delimitadas a 

partir do trabalho de campo: Superfície de Aplainamento, Depressão Periférica do Planalto da 

Ibiapaba, Planalto Cuestiforme da Ibiapaba e Maciço Residual.   

Dessa maneira, as classes de solos característicos da sub-bacia são responsáveis pela 

dinâmica ambiental da mesma, visto que, através de levantamento em campo foram 

identificadas cinco classes de solos: Neossolos Flúvicos, Neossolos Litólicos, Argissolos 

Vermelho Amarelo, Planossolos e Latossolos. Os tipos de solos mencionados apresentam 

fertilidades diferenciadas que propiciam o desenvolvimento de vegetações diversificadas, as 

quais são adaptadas as características físicas e químicas de cada classe de solo. 

 

3.4. A sub-bacia hidrográfica do rio Itacolomi na perspectiva da Geoecologia da 

Paisagem 

 

A Geoecologia das Paisagens surge através dos pressupostos teóricos desenvolvidos 

pelo cientista russo Dokuchaev, no final do século XIX. Dokuchaev se utilizou de uma 

abordagem ecológica da paisagem para análise do uso da natureza considerando como base o 

homem e a sociedade. Dessa maneira, a Geoecologia da Paisagem proporciona fundamentos 

para elaboração de bases teóricas e metodológicas do planejamento e gestão ambiental que 

incorporam a sustentabilidade vinculado ao processo de desenvolvimento (RODRIGUEZ; 

SILVA, 2010).  

É Karl Troll, geógrafo alemão, que propõe a elaboração de uma ciência que trata 

acerca dos complexos naturais, visto que, as paisagens naturais são desenvolvidas a partir das 

inter-relações entre os seres vivos e o seu ambiente. Desse modo, proporcionou o surgimento 

da Ecologia da Paisagem em 1939, futuramente intitulada Geoecologia das Paisagens no ano 

de 1966 (RODRIGUEZ; SILVA, 2013).   
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Nesse sentido, Troll considera que a Geoecologia da Paisagem se adapta a duas 

abordagens: a primeira abordagem relaciona-se à paisagem, a qual estuda uma diferenciação 

espacial da superfície terrestre a partir da interação entre os fenômenos naturais, e a segunda 

abordagem biológico-ecológica, analisa as inter-relações acerca dos fenômenos naturais e os 

sistemas ecológicos em toda sua complexidade (RODRIGUEZ; SILVA, 2013).   

 

4. Considerações Finais 

 

Diante disso, ao longo das reflexões acerca dessa temática podemos pensar que, o 

encadeamento o qual envolve Paisagem, Teoria Geral dos Sistemas (TGS); Geossistema e 

Geoecologia das Paisagens, com prerrogativas ao entendimento sistêmico das dinâmicas 

naturais e sociais se faz importante no que pese tais prerrogativas instigar os estudos que, 

contemplam, de maneira simultânea, o natural e o social. 

 Por isso, o desenvolvimento de tal pesquisa prepondera ao passo que se constitui antes 

de mais nada a exploração de um recurso natural, sendo necessário, como geógrafos 

pensarmos na tarefa científica e analítica da paisagem. Assim, mesmo sob alegação de que, no 

Geossistema proposto por Bertrand (1972 [1969]) a água, constitui como potencial ecológico, 

encontra-se utilizado em múltiplas atividades, agricultura, lazer, dentre outras. 
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Resumo:O presente trabalho teve como objetivo analisar a densidade do solo, pois esse é um dos processos 

que contribui significativamente para a degradação física do solo com maior importância no nível mundial. Para 

o desenvolvimento da pesquisa foram, coletadas amostras em quatro áreas, com profundidades de 5,10,15,20,25 

e 30 cm em diferentes tipos de uso do solo. Após, a coleta o material foi levado para o laboratório as amostras 

foram pesadas e colocadas para secas na estufa à 105°C. Os dados da pesagem da amostra úmida e depois de 

seca foram tabulados e elaborado gráficos no utilizando-se do software Excel. Analisando os resultados obtidos 

dos valores médios de densidade do solo, ficou clara a relação uso/manejo do solo com a densidade efetiva 

obtida, ou seja, quanto mais antropização ocorrer no solo em questão, sua qualidade descairá sucessivamente 

refletindo nas camadas mais profundas a partir de 10 a 15 cm, quanto que em florestas, não houve impacto 

significativo. 

Palavras-chave:Densidade aparente; profundidade; solo. 

 

 

Resumen:El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la densidad del suelo, pues ese es uno de los 

procesos que contribuye significativamente a la degradación física del suelo con mayor importancia a nivel 

mundial. Para el desarrollo de la investigación fueron recolectadas muestras en cuatro áreas, con profundidades 

de 5, 10, 15, 20,25 y 30 cm en diferentes tipos de uso del suelo. Después, la recolección del material fue llevado 

al laboratorio las muestras fueron pesadas y colocadas para secas en el invernadero a 105 ° C. Los datos del 

pesaje de la muestra húmeda y después de seca fueron tabulados y elaborado gráficos en el uso del software 

Excel. En el análisis de los resultados obtenidos de los valores medios de densidad del suelo, quedó clara la 

relación uso / manejo del suelo con la densidad efectiva obtenida, o sea, cuanto más antropización ocurra en el 

suelo en cuestión, su calidad desciende sucesivamente reflejando en las capas más profundas a partir de 10 a 15 

cm, en cuanto a bosques, no hubo impacto significativo. 

Palabras Claves:Densidad aparente; profundidad; suelo 
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Introdução 

 

 A densidade aparente do solo é definida pela relação entre a massa do solo e o volume 

que ele ocupa, e tem como função importante estimar previamente a resistência a penetração 

do solo. A densidade do solo é um dos processos que contribui significativamente para a 

degradação física do solo, pois quanto mais elevada for sua densidade, maior será sua 

alteração na estrutura do solo.  

 O solo pode se compactar de maneira natural a partir da ação do seu próprio peso, ou 

seja, nos horizontes mais profundos, como por ações antrópicas. Na superfície pode se 

destacar o uso de máquinas e implementos agrícolas e a ação do pisoteio dos animais. Em 

solos de textura grosseira as densidades variam entre 1,4 e 1,8 g/cm³; enquanto que em solos 

de textura fina estes valores variam entre 0,9 a 1,6 g/cm³. Em lugares arenosos a densidade 

apresenta-se maior, e em solos siltosos apresentam-se menores (REICHARDT & TIMM, 

2012). 

 A densidade consequentemente tende a aumentar com a profundidade, onde suas 

variações consistem em função de diversos fatores, como menor agregação, teor reduzido de 

matéria orgânica, diminuição da porosidade do solo, dentre outros fatores que contribuem 

para esse processo. Os valores de densidade nos solos podem ser extremamente variáveis. 

Segundo autor pode-se ter em solos de mesma textura, densidades diferenciadas no perfil 

(BICALHO, 2011).  

 Muitas vezes os sistemas de preparo do solo (maquinas agrícolas, revolvimento do 

solo) promovem modificações nas propriedades físicas, como a densidade (TORMENA et al., 

2002). É importante para caracterizar o ambiente físico radicular para a avaliação das 

propriedades físicas sob diferentes sistemas de preparo do solo (TAVARES FILHO et al., 

2001; CAVALIERI et al., 2006). Dessa forma, para comparar as densidades foi determinado 

quatro áreas (Pastagem, agricultura, floresta e campo experimental), com diferentes sistemas 

de uso do solo, dentro da Universidade Estadual do Centro-Oeste em Guarapuava-PR, e tem 

como objetivo comparar as relações dos valores de densidade do solo, com a profundidade.  
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Metodologia  

 

  Para as análises de densidade aparente (Da, g /cm3) considerado como método padrão 

de amostragem para a avaliação da densidade do solo, foi utilizado o método descrito pela 

EMBRAPA (1997). As amostragens coletadas dos solos foram de estruturas indeformadas, 

utilizando o anel volumétrico com capacidade de volume de 95,57 cm³, foram realizadas 

coletas em quatro áreas (pastagem, agricultura, floresta e campo experimental) no campus da 

Universidade estadual do Centro-Oeste em Guarapuava-PR. A primeira coleta foi no campo, a 

segunda na área de pastagem, a terceira na área de floresta e por fim na agricultura.  

 Em cada área, foram coletadas amostras em quatro pontos aleatórios, com 

profundidades de 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25cm e 30 cm. Após, a coleta o material foi 

levado para o laboratório separados em sacos plásticos conforme a área e profundidade. No 

laboratório as amostras foram pesadas e colocadas para secar na estufa a 105°C, por 24 horas, 

após esse procedimento novamente as amostras passaram pela pesagem e os dados foram 

tabulados no software Excel.  

 A densidade representa a relação entre a massa do solo seco em estufa (105-110) e o 

seu volume ocupado pelas partículas e poros (volume do anel utilizado) a fórmula da 

densidade aparente consiste em; 

 

Da= densidade aparente do solo (g/cm³)  

P= peso da amostra (g)  

V= volume do anel volumétrico (cm³) 

  

Desenvolvimento  

 

 No gráfico1, verifica-se que o resultado de densidade do solo na área do campo 

experimental, se obteve variações significativas em todos os pontos coletados a partir da 

profundidade (10 cm), em que os valores variaram entre 0,70 (g/cm³), 0,90 (g/cm³), e 1,10 

(g/cm³), de densidade nos pontos 1, 2, 3, 4, onde o ponto 2 e 3, teve menor densidade, e o 

ponto 1 e 4 foram os dados com maior densidade. Já nas profundidades de (0-5 cm), (15 -

20cm) e (25-30cm), não ocorreu variações significativas, mas podemos observar que essas 
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profundidades as densidades são maiores, onde os valores variaram de 0,90 (g/cm³) a 1,10 

(g/cm³) de densidade. 

 

Gráfico 1 - Variação da densidade do solo de acordo com as profundidades do campo experimental. 

 

Fonte: Autores 

 

 No Gráfico 2, os valores da densidade do solo na área de pastagem, não se obtiveram 

variações significativas em todos os pontos coletados, na profundidade (0-5 cm), os valores 

variaram entre 0,70 (g/cm³), 0,80 (g/cm³), 0,90 (g/cm³), e 1,00 (g/cm³), de densidade nos 

pontos 1, 2, 3, 4, onde o ponto 1 e 2, teve menor densidade, e o ponto 3 e 4, foram os dados 

com maior densidade. Já nas profundidades de (5-10cm), (15 -20cm), e (25-30cm), ocorreu 

variações significativas, onde destacasse bem onde as profundidades de (5- 10cm), a 

densidade é menor e vai aumentando nas profundidades de (15-20 cm), e (25-30 cm). 
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Gráfico 2 - Variação da densidade do solo de acordo com as profundidades de uma área de pastagem. 

 
Fonte: Autores 

 

 No Gráfico 3, a densidade do solo na área de floresta os valores não variaram 

significativamente em todos os pontos coletados a partir da profundidade (0-5 cm) e na 

profundidade de (25-30 cm), em que os valores variaram entre 0,7 (g/cm³), 0,8 (g/cm³), e 0,9 

(g/cm³), de densidade nos pontos 1, 2, 3, 4, no ponto 2 , pode-se observar a variação na 

densidade a partir da profundidade de (0-5 cm), onde sua densidade é alta, e vai diminuindo a 

partir da profundidade de (5-10cm), e aumenta novamente na profundidade de (15-20cm), e 

diminui novamente na profundidade de (25-30 cm). No ponto 1, pode-se observar um 

aumento na profundidade de (5-10 cm), e diminui na profundidade de (10-20cm), até a 

profundidade de (25-30 cm). No ponto 3 e 4, não se obteve variações significativas em todas 

as profundidades. 
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Gráfico 3 - Variação da densidade do solo de acordo com as profundidades de uma área de floresta. 

 
Fonte: Autores 

 

 No Gráfico 4, o valor da densidade do solo na área de agricultura, não ocorreu 

variações significativas em todos os pontos coletados a partir da profundidade (0-5 cm), e (20-

30 cm), com exceção do ponto 4, em que os valores variaram entre 0,80 (g/cm³), 0,90 (g/cm³), 

1,00 (g/cm³), 1,10 (g/cm³), em todas as profundidades, onde a densidade começou com 0,80 

(g/cm³), e foi aumentando a partir da profundidade (5-10 cm). 
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Gráfico 4 - Variação da densidade do solo de acordo com as profundidades de uma área de agricultura. 

 
Fonte: Autores 

 

 No Gráfico 5, corresponde à média de todas as áreas, onde o valor da densidade do 

solo nas áreas (campo experimental, Pastagem, Floresta e Agricultura), não ocorreu variações 

significativas, a partir da profundidade (0-5 cm), já a partir da profundidade (10-15cm), os 

valores variaram, onde se pode notar que a área de pastagem, agricultura e campo 

experimental a densidade foi maior que a floresta. 
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Gráfico 5 - Média da densidade do solo de acordo com as profundidades do campo 

Experimental, pastagem, floresta e agricultura. 

 

Fonte: Autores 

 

Considerações Finais 

 

 Analisando as amostras de densidade do solo em diferentes sistemas de manejo 

(campo experimental, Pastagem, Floresta e Agricultura), fica evidente as influencias 

antrópicas causada nas áreas, nos valores obtidos experimentalmente.  

 Como observado os valores experimentais (0-5 cm), da área florestada em sua média 

são as de menor densidade, devido ao fato dessa área permanecer com vegetação, a maior 

média de densidade de (0-5 cm), obtida foi à agricultura, sendo explicada pela passagem de 

máquinas pesada como tratores colheitadeiras.  

 Outra área utilizada foi à pastagem, onde animais estão em constante circulação, essa 

área apesar do observado em campo permanece maior densidade nos primeiros centímetros, e 

depois vai aumentando.  
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 A área de campo experimental nos primeiros centímetros permaneceu com média em 

torno de 0,90 (g/cm³), a segunda maior média, esse fato pode ter como influencia os vários 

experimentos realizados nessa área.  

 Foi possível observar tanto em campo como em análises laboratoriais, que os 

diferentes tipos de manejo do solo, ocasionam respostas nas características do solo como a 

densidade. 

 

Bibliografia 

 

BICALHO, I. M. Um estudo da densidade do solo em diferentes sistemas de uso e manejo. In: 

Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.12; p.1, 2011.  

 

CAVALIERI, K. M. V. et al. Efeitos de sistemas de preparo nas propriedades físicas de um 

Latossolo Vermelho distrófico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 30, n. 1, p. 137-47, 

2006.  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA.  

Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Manual de  

Métodos de análise de solos. 2.ed. Rio de Janeiro, 1997.  

 

REICHARDT, K.; TIMM, L. C.. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. 2 ed. 

Barueri: Manole, 2012, 500p.  

 

REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Barueri: 

Manole, 2008.  

 

TORMENA, C. A. et al. Densidade, porosidade e resistência à penetração em Latossolo cultivado 

sob diferentes sistemas de preparo do solo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 59, n. 4, p.795-801, 

2002. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/sa/v59n4/a26v59n4.pdf>. Acesso em: 19 de junho de 

2018. 

 

TAVARES FILHO, J. et al. Resistência do solo à penetração e desenvolvimento do sistema 

radicular do milho (Zea mays) sob diferentes sistemas de manejo em um Latossolo Roxo. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 25, n. 3, p. 725-730, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
128 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 1 - Dinâmicas da Paisagem e Análise 

Socioambiental 

 

 

 
- GT 3 - 

Geodiversidade e conservação do patrimônio 

pedogeomorfológico e biogeográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
129 

PAISAGENS E GEODIVERSIDADE DO PINGA-FOGO: subsídios para o 

turismo de Mineiros (GO) 

 
 

BRAZ, Adalto Moreira 

Universidade Federal de Goiás / REJ 

Adaltobraz.geografia@gmail.com 

 

OLIVEIRA, Ivanilton José de 

Universidade Federal de Goiás / IESA 

ivanilton.oliveira@gmail.com 

 

CAVALCANTI, Lucas Costa de Souza 

Universidade Federal Pernambuco / DCG 

lucascavalcanti3@gmail.com 

 

Resumo:O trabalho teve como objetivo apresentar uma breve discussão sobre o potencial da geodiversidade e 

das paisagens do Pinga-fogo, Mineiros (GO), para o desenvolvimento do turismo neste município. Para atingir 

tal propósito, foi realizada uma avaliação descritiva da geodiversidade e das paisagens com base em revisão 

bibliográfica e trabalhos de campo, que contribui para a existência de atrativos e mostram a relevância e o 

potencial do Pinga-fogo para o turismo. Os resultados contribuíram para a identificação do potencial relacionado 

à geodiversidade, como cavernas, mirantes e cachoeiras com forte apelo turístico. Acredita-se que através deste e 

de outros trabalhos, o turismo possa ganhar com informações significativas para a interpretação de seus atrativos. 

Sendo este um esforço inicial, os futuros trabalhos deverão se concentrar na catalogação e inventário dos 

atrativos do Pinga-fogo. 

Palavras-chave:Cerrado; Patrimônio Natural; Geoturismo. 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo fue presentar un breve debate sobre el potencial de la geodiversidad y los 

paisajes de la Pinga-Fogo, Minas Gerais (GO), para el desarrollo del turismo en este municipio. Para ello se 

realizó una evaluación descriptiva de la geodiversidad y de los paisajes sobre la base de la revisión bibliográfica 

y el trabajo de campo, que contribuye a la existencia de atractivos y muestra la relevancia y el potencial de la 

Pinga-Fogo para la Turismo. Los resultados contribuyeron a la identificación del potencial relacionado con la 

geodiversidad, tales como cuevas, espectadores y cascadas con fuerte atractivo turístico. Se cree que a través de 

esta y otras obras, el turismo puede ganar con información significativa para la interpretación de sus atractivos. 

Este es un esfuerzo inicial, el trabajo futuro debe concentrarse en la catalogación y el inventario de la atracción 

del fuego-Pinga. 

Palabras claves:Cerrado; Patrimonio Natural; Geoturismo. 

 

 

Introdução 
 

Há uma íntima associação entre o turismo e a paisagem, demasiadamente à frente do 

valor estético de sua dimensão visual. Ao idealizar sobre o turismo e a paisagem, Cruz (2002) 

estabeleceu um importante vínculo em três características intrínsecas e fundamentais de 

paisagens à análise espacial, sendo a sua concretude, o entendimento das paisagens como 

arranjos de formas naturais e antrópicas; sua fixidez espacial, em formas e conteúdo que dão 

concretude às paisagens, que são fixas no espaço; e sua dimensão histórica, quando as 
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paisagens mudam ao longo do tempo em função de processos naturais, mas 

fundamentalmente em função de processos sociais. 

Como indivíduos geográficos, as paisagens agregam elementos e processos 

com diferentes naturezas, dimensões e durações que, relacionando-se numa 

determinada área da superfície terrestre, dão origem a uma unidade visível. 

Essa unidade visível provoca e se relaciona com o espírito humano, 

tornando-se sujeita às ações e decisões dos indivíduos e da sociedade 

conforme seus interesses variados (CAVALCANTI, 2014, p. 18). 

Villas Boas e Marçal (2014) ressaltam que, dentre outras associações às práticas 

turísticas, está o desejo de admirar paisagens, além de conhecer novos lugares, vivenciar 

outras culturas, dentre outras motivações. Neste contexto, Oliveira et al. (2007, p. 89) 

afirmam que a paisagem consiste no produto comercial do turismo, o que torna sua análise e 

representação uma necessidade básica para o desenvolvimento do turismo e a conservação de 

seus elementos naturais. 

Uma das modalidades de turismo que tem as paisagens e seus elementos naturais e 

culturais como potencial turístico é o geoturismo, que se trata de uma atividade 

intrinsicamente ligada à geodiversidade e à geoconservação. Isso porque, um destino com 

potencialidades geoturísticas deverá apresentar estratégias para sua geoconservação, ou seja, a 

conservação dos seus elementos naturais (geossítios) e culturais que compõem a sua 

geodiversidade (BRILHA, 2005). 

A geodiversidade, por sua vez seria o equivalente abiótico de biodiversidade, sendo 

definida como a variedade de elementos naturais (diversidade), geológicos (rochas, minerais, 

fósseis), geomorfológicos (processos, relevos e paisagens) e características pedológicas, 

incluindo suas inter-relações, propriedades e interpretações (GRAY, 2004). Somam-se ainda à 

geodiversidade os aspectos culturais que, de acordo com Skewes, Guerra e Henríquez (2014) 

natureza e cultura são partes de processos históricos que estão inter-relacionados mediante 

diferentes configurações paisagísticas. 

Deste modo, o Pinga-fogo mantém um patrimônio natural de grande apelo turístico, 

com relevante geodiversidade e paisagens, ainda pouco aproveitadas pela atividade turística, 

que carecem de descrições e avaliações mais precisas de seus atrativos, justificando os 

esforços aplicados neste trabalho. 

O Pinga-fogo é tratado popularmente como uma ―região‖ e está localizado em sua 

maior extensão no município de Mineiros e, em menor expressão, nos municípios de 

Portelândia e Doverlândia, no Estado de Goiás (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do município de Mineiros (GO). 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

O trabalho teve como propósito apresentar uma breve discussão sobre o potencial da 

geodiversidade e das paisagens para o desenvolvimento do turismo, no Pinga-fogo em 

Mineiros (GO), que tem como principal chamariz para o turismo seu relevo, seguido pela 

biodiversidade do Cerrado e aspectos culturais dos assentamentos rurais ali presentes. 

 

Metodologia 
 

Para alcançar os objetivos propostos, realizou-se uma avaliação descritiva e geral 

sobre a geodiversidade e as paisagens do Pinga-fogo. Para isso, a pesquisa bibliográfica e as 

atividades de campo embasaram o trabalho. 

A pesquisa bibliográfica consistiu no embasamento teórico sobre informações que 

estivessem relacionadas com a paisagem e a geodiversidade de Mineiros (GO). Num segundo 

momento, buscou-se referências que contribuíssem para a compreensão dos conceitos de 

geodiversidade, paisagem e turismo, de modo que houvesse um enriquecimento na discussão 

sobre o potencial para práticas turísticas no Pinga-fogo. 
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As atividades de campo foram realizadas entre os dias 09 e 10 de março de 2018, a fim 

de visitar os principais atrativos, obter sua localização geográfica e as principais 

características das paisagens do seu entorno. Além de visitar os assentamentos rurais que 

fazem parte da área de estudo.  

 

Turismo e Geodiversidade 

 

A geodiversidade e as paisagens tem uma importante relação com o turismo. O turismo é um 

importante indutor econômico dos lugares e tem papel relevante em projetos que envolvem o 

uso da geodiversidade. O turismo e seus modalidades relacionadas com a natureza (por 

exemplo o ecoturismo), comumente tem se apropriado da biodiversidade para seu 

desenvolvimento. Entretanto, processos de origem geológico-geomorfológicos e as 

características pedológicas, quando atribuídas de valores estéticos tem sido cada vez mais 

aproveitados pelo turismo, graças às ideias sobre a geodiversidade. 

A geodiversidade e a biodiversidade são os dois elementos que determinam a 

possibilidade de apoiar um desenvolvimento sustentável. Tal 

desenvolvimento ocorre de acordo com as condições ambientais, otimiza o 

uso de recursos naturais e virtudes ambientais, que não prejudique o 

ambiente natural, e reconcilie as leis naturais e as leis econômicas em 

harmonia com a natureza (KOZLOWSKI, 2004, p. 834, tradução nossa). 

Com relação à biodiversidade, o Cerrado é visto como um dos hotspots mundiais, 

mesmo com a grande ameaça e avanço da agropecuária sobre áreas naturais, já reconhecidos 

neste bioma há vários anos. Em se tratando da geodiversidade, o potencial do Cerrado 

também é vasto com relação à complexidade de suas paisagens. 

Contudo, Oliveira (2004; 2010) apresenta preocupações sobre a homogeneização das 

paisagens do Cerrado, em muito no sudoeste de Goiás, concorrendo com a o avanço das 

práticas agropecuárias e a conversão de áreas naturais. Essa homogeneização pode ser 

comparada ao que Antrop (2000) considerou como uma perda da biodiversidade, da 

heterogeneidade e do gradiente entre diferentes paisagens. 

Manter a heterogeneidade das paisagens, dentre outras vantagens, é fundamental para 

o planejamento do turismo de natureza, por meio da estimativa da relação estável entre a 

conservação e as alternativas turísticas. A cartografia de paisagens possibilita, além de 

descrever a beleza cênica, compreender também a estrutura das paisagens. A pesquisa da 

paisagem, para o turismo, integra os elementos naturais e sociais e avalia suas inter-relações, 
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tendo significativa contribuição para avaliação das características dos atrativos turísticos 

(OLIVEIRA et al., 2007). 

Paisagens naturais e ecoturismo estão intimamente inter-relacionados. Uma 

análise da heterogeneidade da paisagem de destinos turísticos é um passo 

obrigatório para o desenvolvimento do turismo. A abordagem da paisagem 

para o planejamento do turismo inclui a avaliação da heterogeneidade e 

estabilidade de paisagens, que são valiosas para destinos turísticos e 

permitem uma avaliação de uma relação entre paisagens e as atividades 

turísticas (WOODWARD e GELDYEVA, 2006, p. 288, tradução nossa). 

O turismo é uma atividade que se apropria da biodiversidade, geodiversidade e dos 

patrimônios cultural e natural (Figura 2).  

 

Figura 2 – Relação sistêmica entre turismo e paisagem. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

A diversidade paisagística, dentre outras motivações, oferece ao turista a apreciação de 

sua beleza cênica e, ao mesmo tempo, a compreensão de aspectos físicos e culturais que 

compõem seus atrativos. Por isso, Moura-Fé (2015) afirma que o turismo está relacionado 

com a conservação do patrimônio natural, devido à ênfase dada aos elementos das paisagens, 

a biodiversidade e a geodiversidade. 

 

Geodiversidade da região do Pinga-fogo: primeiras aproximações 

 

Os geossistemas existentes no Brasil são complexos e abrangem enorme diversidade 

natural, cultural e social. Grande parte dessas ―bio‖ e ―geo‖ diversidades são encontradas no 

Cerrado brasileiro. Especificamente no sudoeste de Goiás, região na qual pertence o 
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município de Mineiros, a complexidade paisagística é um atrativo que tem ganhado a atenção 

dos turistas. 

A sudoeste, extensos chapadões e chapadas, que chegam a mais de 1.000m 

de altitude, muitas vezes interrompidos por desníveis estruturais, como 

escarpas oriundas de antigas falhas. Indo em direção ao Vale do Araguaia, 

no oeste-noroeste de Goiás, a paisagem lembra uma escadaria em declive, a 

partir da Serra do Caiapó (uma cuesta), para os níveis mais baixos e 

extremamente planos da Depressão do Araguaia, com altitudes entre menos 

de 300m e cerca de 400m. Seguindo o curso do rio, chegamos às belas 

paisagens de acúmulo fluvial, marcadas pelas extensas faixas de areia e 

lagos de meandros abandonados que bordejam o médio Araguaia, com 

altitudes inferiores a 200m (OLIVEIRA, 2014, p. 323.). 

A região do Pinga-fogo está em sua maior extensão sobre a Formação Aquidauana, 

tendo seus litotipos constituídos por rochas sedimentares conforme a (figura 3A), entre a 

Depressão do Araguaia-Verde e os Patamares Dissecados da Borda da Cuesta do Caiapó. 

Além da depressão classificada pelo Radambrasil (1983), há também alguns planaltos 

residuais, onde são encontrados (morros-testemunhos) próximos à cuesta do Caiapó, no limite 

com os chapadões (homogeneizados pelo cultivo de grãos), sobre o relevo classificado como 

Planaltos Residuais Alcantilados (Figura 3B). Essas características de relevo são respondidas 

pela erosão diferencial nos litotipos de origem sedimentar, que variam de diamictito, folhelho, 

arenito e siltito. Datam da Era Paleozoica entre os Períodos do Carbonífero (Pensilvaniano) e 

Permiano (Cisuraliano) (MOREIRA et al., 2008). As características litológicas da Formação 

Aquidauana indicam deposição em ambiente fluvial e lacustre. Em alguns locais são 

sustentados por níveis silicificados (composição modificada pela precipitação de sílica), que 

aumentam a resistência das rochas ao intemperismo químico e à erosão e, por isso, sustentam 

os relevos testemunhos (MOREIRA et al., 2008). Estas formas residuais possuem grande 

apelo turístico. 

 

Figura 3 – A) Relevo aplainado com morro residual de arenito na Formação Aquidauana. B) Relevo 

ruiniforme (inselbergs) representando os Planaltos Residuais Alcantilados. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A) B) 
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Em menor expressividade encontram-se ainda a Formação Serra Geral, em estreitas 

faixas lineares. Essa Formação, em Mineiros, sobrepõe-se em discordância sobre a Formação 

Aquidauana e as Formações Irati, Botucatu e Corumbataí (RADAMBRASIL, 1983). A 

Formação Serra Geral consiste de derrames de basaltos do Período Cretáceo, que sustentam 

relevo plano, podendo formar maciços e, por vezes, apresentam disjunções colunares 

(MOREIRA et al., 2008). Entre os chapadões (da Formação Cachoeirinha) e a Depressão do 

Araguaia-Verde, encontram-se a Formação Irati e pequenas extensões dos Planaltos Residuais 

Cuestiformes Externos. 

A topografia é marcada pela transição dos chapadões (de até 900m de altitude), que 

declinam rapidamente para 700m logo na transição e, em direção à Depressão do Araguaia-

Verde, atinge entre 650m e 570m. Algumas áreas da depressão que avançam sobre a região do 

Pinga-fogo marcam as altitudes mais baixas, em torno de 530m. 

O relevo cuestiforme, com (morros-testemunhos), e a alternância com os chapadões, 

influenciam nas declividades, em geral, entre 8° e 45° de inclinação, além de algumas 

ocorrências pontuais de declividades que passam dos 60° de inclinação. Neste cenário, os 

Neossolos Litólicos predominam, seguidos de Cambissolos Háplicos (solos jovens sobre as 

encostas dos morros). Já nas áreas mais baixas das depressões e vales dos rios, encontram-se 

os argissolos vermelhos (NUNES, 2015). 

Alheio à questão da geodiversidade, no Pinga-fogo encontram-se ainda três 

assentamentos de grande valor para os aspectos culturais deste local, Formiguinha e Pouso 

Alegre já consolidados e Baliza em processo de consolidação. 

Parte dos membros destes assentamentos rurais têm tido a noção da importância das 

paisagens do Pinga-fogo e do seu potencial para o turismo, aliando a isso a questão cultural de 

seus saberes tracionais da região. Em parcerias com os guias de turismo, recebem e hospedam 

turistas, e alguns têm investido em atividades como o processamento da farinha da castanha 

de baru, nativo do Cerrado brasileiro. 

 

O potencial natural e cultural das paisagens do Pinga-fogo para o desenvolvimento do 

turismo 

 

O turismo é reconhecidamente uma das atividades que mais se desenvolvem no 

mundo, ao mesmo tempo em que se torna uma das que mais tem preocupação com as 

questões ambientais e sua proteção. Outro fator que tem despertado interesse para o turismo 
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de natureza e, sobretudo com relação à geodiversidade, são as belezas para contemplação das 

paisagens (cachoeira, formações rochosas, formas de relevo e cavernas). 

A respeito disso, Moreira (2014) ressalta que os turistas, na maioria das vezes, 

movidos pela noção da estética da paisagem e sua contemplação, não possuem conhecimentos 

sobre os aspectos que formam a geodiversidade e veem estes elementos com curiosidade. Por 

isso, através da geodiversidade é possível ultrapassar a apreciação das paisagens e levar os 

turistas à compreensão das paisagens, o que a autora denomina de interpretação. 

A interpretação ambiental é considerada como uma parte da educação 

ambiental, sendo o termo usado para descrever as atividades de uma 

comunicação realizada para a melhor compreensão do ambiente natural em 

áreas protegidas, museus, centros de interpretação da natureza, entre outros 

(MOREIRA, 2014, p. 78) 

As paisagens contempladas e tão importantes como atrativos turísticos no Pinga-fogo, 

passíveis da interpretação pelos turistas são resultados de processos geológicos e 

geomorfológicos atuantes sobre a Terra. Os afloramentos rochosos e os morros-testemunhos 

que compõem a geodiversidade deste local possuem grande importância turística e também 

científica para a compreensão do Pinga-fogo.  

Com relação aos atrativos encontrados no Pinga-fogo, é possível citar a casa de pedra 

Zé sem chapéu (gruta) (Figura 4A), vale encantado (marmitas que são conhecidas como 

piscinas naturais) (Figura 4B), cachoeiras (Figura 4C), diversos mirantes (Figura 4D) e trilhas 

que atravessam os morros-testemunhos e os vales (cursos d‘água) deste local. Além de outras 

potencialidades como a escalada, motociclismo off-road, montain-bike, rapel e trekking, 

dentre outras. 
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Figura 4 – Exemplos de atrativos do Pinga-fogo. A) Casa de pedra Zé sem chapéu; B) Piscinas 

naturais (vale encantado); C) Cachoeira do Mazaropi; D) Mirando do morro do Navio. 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

No mapeamento da geodiversidade elaborado pela CPRM (2014), mesmo com a 

divergência na escala de interesses, este estudo apontou para a mesma área potenciais 

geoturísticos relacionados à bela paisagística pela presença de chapadas, mirantes naturais, 

paredões escarpados (encostas) e relevos ruiniformes que condicionam cachoeiras e ―piscinas 

naturais‖ (marmitas) que agregam valor ao turismo. 

Mesmo com um grande potencial destinado ao desenvolvimento do turismo, motivado 

pela geodiversidade, o turismo na região ainda é recente, situação que contribui também para 

sua incipiência. A própria questão da geodiversidade passa desapercebida e a interpretação 

dos atrativos naturais ainda ficam por conta apenas das características cênicas das paisagens. 

A mobilização por parte da comunidade que vive nos assentamentos rurais no Pinga-

fogo é de grande importância para o desenvolvimento do turismo local. Primeiramente devido 

às atividades ocorrerem sobre suas propriedades e para que o turismo seja uma atividade 

harmônica, deverá respeitar a natureza e também os agentes envolvidos. Além disso, 

conforme afirma Jorge (2018), há um valioso conhecimento por parte destas comunidades 

com o local de convívio, e quando estes indivíduos aderem uma vontade de mudança, podem 

transformar-se em exímios guias turísticos. 

Além disso, as comunidades possuem ampla capacidade na articulação e interesse das 

atividades turísticas, porém nem sempre todos colaboram ou se envolvem para fortalecer as 

atividades. No Pinga-fogo, por exemplo, apenas um assentamento recebe turistas para 

A) 

B) 

C) D) 
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camping, no lote chamado sítio 4 Netos, única infraestrutura receptora de toda área de 

interesse, dispondo do básico para o camping de turistas. 

 

Considerações Finais 

 

A importância deste trabalho está relacionada à abordagem avaliativa e descritiva dos 

elementos que compõem a geodiversidade e da existência de atrativos que mostram a 

importância e o potencial do Pinga-fogo para o turismo e conservação. O município de 

Mineiros se mantém como emergente ao desenvolvimento do turismo. Se ao sul, o Parque 

Nacional das Emas é roteiro consolidado para o turismo no Cerrado Brasileiro, ao norte, o 

Pinga-fogo ainda oferece muito a ser explorado pelas investigações e para a expansão do 

turismo. 

A geografia tem um papel importante para o estudo e o planejamento do turismo, bem 

como para a caracterização e identificação de áreas com potencial turístico. Acredita-se que 

através das pesquisas, o turismo tende a ganhar informações importantes para a interpretação 

de seus atrativos, sobretudo através do conhecimento dos elementos das paisagens, que são 

aspectos significativos para o fortalecimento do turismo. 

Não foram encontrados trabalhos que abordam diretamente a questão do turismo no 

Pinga-fogo. O plano de manejo do Parque Nacional das Emas (IBAMA, 2004) apenas 

menciona o Pinga-fogo como um ponto turístico de Mineiros, citando o diagnóstico turístico 

do município elaborado por César (2001). Além disso, a Lei Complementar nº 31/2008 

(MINEIROS, 2008) considera a ―Região do Pinga-fogo‖ como uma macro zona de proteção 

ambiental, atribuindo-lhe a função de proteção dos recursos naturais, recuperação de áreas 

degradadas e incentivadora ao turismo sustentável. 

A respeito da geodiversidade, a CPRM (2014) realizou seu mapeamento em nível 

nacional, entretanto o mapeamento da geodiversidade do Estado de Goiás não possui uma 

escala de detalhamento compatível com o nível local. Ainda assim, essa iniciativa faz um 

esforço para apontar o potencial geoturístico, em termos gerais de cada classe mapeada. 

Deste modo, acredita-se que as caracterizações aqui realizadas são apenas o início do 

longo caminho a ser percorrido para sua consolidação do turismo. Os resultados se mostram 

promissores e contribuíram para a identificação do potencial relacionado à geodiversidade, 

como cavernas, mirantes, ―piscinas‖ naturais e cachoeiras com forte apelo turístico. 
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E podem despertar interesse para outros temas de igual importância, a exemplo de uma 

cartografia do turismo e da geodiversidade em escala compatível para visitantes interessados 

no turismo de natureza. 

O turismo no Pinga-fogo está se iniciando e numa fase de descoberta dos atrativos, 

momento oportuno para o planejamento do turismo, visando sua consolidação regional. Há 

uma falta de infraestrutura receptora no Pinga-fogo. A maior parte dos atrativos encontram-se 

dentro dos assentamentos rurais, por isso, o interesse das comunidades locais aliado à 

mobilização dos agentes envolvidos com o turismo, serão diferenciais para o fortalecimento 

das atividades turísticas no local. 

Admitindo-se este como um esforço inicial, os futuros trabalhos deverão se concentrar 

na catalogação de geossítios e organização de um inventário (espacial) dos atrativos do Pinga-

fogo. Além disso, a cartografia da geodiversidade numa escala compatível, pode ser um 

produto que contribua para a avaliação do turismo nesta área. 
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Resumo:Essa pesquisa de mestrado está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Federal de Rondônia e tem como finalidade analisar os principais processos que 

implicaram na descaracterização da Reserva Estadual Extrativista – Resex Jaci-Paraná, localizada em Rondônia. 

As Unidades de Conservação (UC) são consideradas uma alternativa diante do avanço da degradação do meio 

ambiente, mas são necessários vários instrumentos de gerenciamento que assegurem seus objetivos. Esse estudo 

utiliza procedimentos metodológicos compostos por levantamento e revisão de bibliografias, aquisição e 

sistematização de dados. Espera-se contribuir nas discussões dos processos de uso e ocupação territorial que 

interferem nas UC, e na Resex em tela, propondo medidas visando um cenário futuro para a manutenção, 

recuperação e conservação da área de estudo. 

Palavras-chave:Unidades de Conservação; Território; Agentes Territoriais; Conflitos 

 

 

Resumen:La investigación de este máster se desarrolla junto al Programa de Posgrado en Geografía de la 

Universidad Federal de Rondônia y tiene como objetivo analizar los principales procesos que implican la 

descaracterización de la Reserva Estatal Extractiva – Resex Jaci-Paraná, ubicado en Rondônia. Las Unidades de 

Conservación (UC) son consideradas una alternativa al avance de la degradación ambiental, pero se requieren 

varias herramientas de manejo para asegurar sus objetivos. Este estudio utiliza procedimientos metodológicos 

compuestos por encuestas y revisión de bibliografías, adquisición y sistematización de datos. Se espera que 

contribuya en los debates de los procesos de uso territorial y ocupación que interfieran en la UC, y en el Resex 

sobre lienzo, proponiendo medidas que apunten a un futuro escenario para el mantenimiento, recuperación y 

conservación del área de estudio. 

Palabras Claves:Unidades de Conservación; Territorio; Agentes Territoriales; Conflictos 

 

 

Introdução 

 

Para muitos pesquisadores e cientistas, as maiores ameaças para a humanidade são o 

crescimento populacional e as mudanças climáticas. A floresta amazônica possui um papel de 

grande destaque diante dessas discussões, uma vez que a sua influência na dinâmica do 

ecossistema, sobretudo no clima, a tem tornado alvo de interesses dos mais variados atores, 
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atingindo não só as esferas municipais, estaduais e nacionais, mas também toda a comunidade 

internacional. 

Nos últimos anos a crescente perda de grandes porções de biodiversidade na 

Amazônia, sobretudo na parte pertencente ao Brasil, elevaram a preocupação frente a 

degradação predatória do meio ambiente natural. As queimadas, os incêndios florestais, e o 

desmatamento associado a atividades agroindustriais, e, a formação de pequenos centros 

urbanos consequentes do processo de migração são alguns dos principais agravantes de tal 

perda. 

Do ponto de vista geopolítico, a Amazônia possui grande relevância para a 

comunidade internacional, CASTRO (2007) ressalta que a Amazônia tem outras riquezas 

fundamentais para os países ricos: enorme quantidade de minérios e uma biodiversidade 

fantástica, a matéria prima para a bioengenharia do futuro próximo. Além disso, a água 

potável é um recurso limitado no mundo atual, em poucas décadas ela começará a fazer falta 

em muitas partes do planeta, vários países desenvolvidos ficarão carentes desse recurso 

essencial para a vida. 

De acordo com VASCONCELLOS (2006): 

Foi a partir dos anos 60 que a crise ambiental, causada pelos modelos de 

desenvolvimento, começou a provocar reações sociais e movimentos mais 

generalizados. Expande-se a percepção de que a utilização da natureza como 

fonte inesgotável de recursos e receptáculos ilimitados de resíduos 

proporciona lucro rápido para uma minoria e o agravamento global das 

condições de vida, despontando uma nova perspectiva ecológica. 

(VASCONCELLOS, 2006, p.11). 

O Estado de Rondônia está diretamente inserido dentro deste contexto, pois foi a partir 

da década de 1960 com a políticas desenvolvimentistas de colonização e integração nacional 

que Rondônia passou a ter elevados índices de desmatamento. Como medida corretiva e tendo 

que aderir a protocolos mundiais de preservação e conservação ambiental o Banco Mundial, 

principal financiador das políticas nacionais de desenvolvimento e integração, impôs a criação 

de Unidades de Conservação – UC como medida de concessão de financiamento à execução 

do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia – PLANAFLORO. 

O PLANAFLORO foi um elemento importante na proposta de desenvolvimento 

sustentável para o Estado de Rondônia, com o intuito de corrigir a degradação feita outrora 

pelos projetos de colonização, subsidiando a segunda aproximação do Zoneamento 
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Socioeconômico e Ecológico (ZSEE) do Estado de Rondônia, este também um instrumento 

político para orientação e implantação de políticas públicas. 

Embora pensado na concepção de desenvolvimento sustentável, durante a execução do 

PLANAFLORO diferentes atores sociais estiveram envolvidos permanentemente em 

conflitos. Para OTT (2002) as mudanças políticas locais influenciaram na execução do projeto 

de tal forma que ao seu final ele fracassou na implantação do desenvolvimento sustentável 

para as populações tradicionais de seringueiros, indígenas, ribeirinhos e pequenos 

agricultores. 

Neste contexto, fica evidente que somente a demarcação de Unidades de Conservação 

não é eficaz, sendo necessária uma série de fatores e elementos de gerenciamento para que 

estas possam cumprir com suas metas e consequentemente assegurar seus objetivos 

finalísticos de servir à população. A Lei nº 9985/2000, criou o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC, um instrumento jurídico importante no auxílio da conservação da 

natureza. 

O SNUC dividiu as UC em grupos, e dentro de cada grupo criou várias categorias de 

Unidades de Conservação, algumas dessas categorias pouco se diferenciam uma da outra, 

sendo que muitas vezes nem mesmos os especialistas e os gestores conseguem identificar 

cada categoria corretamente, gerando ainda mais confusão e consequente uma má 

administração dessas áreas. 

A categoria Reserva Extrativista – RESEX é uma Unidade de Conservação 

originalmente utilizada por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se no 

extrativismo. Esta categoria de Unidade de Conservação vem se descaracterizando cada vez 

mais diante da violação de seus objetivos que estão explícitos na Legislação. No Estado de 

Rondônia a Resex Jaci-Paraná é uma das Unidades que mais perde com a degradação de seus 

insumos, estando entre as reservas da Amazônia brasileira com os maiores índices de 

desmatamento. 

A RESEX Jaci-Paraná está inserida nos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré e 

Buritis, e, foi criada pelo decreto nº 7335 de 17 de janeiro de 1996, e teve seus limites 

definidos pela Lei 692 de 27 de dezembro de 1996 com uma área de 191.324,311 hectares. A 

Lei complementar nº 633 de 13 de setembro de 2011 alterou os limites da Resex passando a 

ter uma área de 197.364,1225 hectares. 
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Figura 01 - Mapa de Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, elegemos a Resex Jaci-Paraná como objeto de estudo para esta pesquisa. 

Verdadeiramente esta proposta surgiu através da participação por dois anos no Programa 

Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC, na 

Universidade Federal de Rondônia, junto ao Laboratório de Geografia e Cartografia – 

LABCART como integrante do projeto ―Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação 

Geográfica na Avaliação da Reservas Estaduais Extrativista do Estado de Rondônia‖ 

conduzido pela Profa. Dra. Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva. 

Durante os dois anos de participação foram desenvolvidos dois subprojetos, um 

primeiro intitulado ―Uso do Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica na 

Avaliação da Zona de Amortecimento da Reserva Estadual Extrativista Jaci-Paraná‖, e um 

segundo intitulado ―Avaliação das Áreas de Preservação Permanente da Zona de 

Amortecimento da Reserva Estadual Extrativista Jaci-Paraná, utilizando o 

Geoprocessamento‖. 
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O trabalho realizado nas pesquisas acima possibilitou com o suporte de imagens de 

satélite e Sistemas de Informação Geográfica uma análise multitemporal e integrada do 

avanço do desmatamento na Resex Jaci-Paraná e no seu entorno desde o ano de sua criação, 

em 1996, até o ano de 2016. Conseguiu-se identificar mais de 77.000 hectares de supressão da 

floresta da área, elevando seus índices de desmatamento a quase 40% da área total. 

Com o processamento digital das imagens de satélite verificamos que ação predatória 

do homem devastou até mesmos a cobertura vegetal das matas ciliares dos rios, sendo essas 

imprescindíveis ao equilíbrio ecológico do meio ambiente. Fica claro que as Unidades de 

Conservação têm um grande papel também na preservação dos recursos hídricos, ou seja, a 

sua implementação também é uma ótima estratégia para preservar o que a humanidade mais 

necessita, a água. 

Assim, como continuação dos estudos anteriores buscar-se-á com esta proposta de 

pesquisa compreender os porquês de a Resex Jaci-Paraná não está cumprindo com seus 

objetivos de conservação e de atender a população que dela necessita. Identificar o objetivo 

com que a Resex foi criada e o contexto em que ela se insere no processo de 

agroindustrialização crescente no Estado de Rondônia permitirá compreender os agentes 

territoriais que exercem influência na descaracterização da Resex Jaci-Paraná e seu entorno. 

Compreende-se esta pesquisa como um aprofundamento de pesquisas anteriores, ao 

mesmo tempo entende-se que seja também um estudo prévio imprescindível para a 

prospecção de estudo posteriores que necessitam da integração de estudos do meio físico e 

socioeconômico, como os variados tipos de zoneamentos, estes que futuramente possam 

subsidiar o planejamento e o ordenamento de uso não só da Resex, mas de todo uma região. 

 

Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender os processos dos agentes 

territoriais que implicaram na descaracterização da Reserva Estadual extrativista Jaci-Paraná. 

Especificamente objetiva-se: 

• Caracterizar o processo de criação de Unidades de Conservação correlacionando com 

o histórico de implantação de projetos de ocupação no Estado de Rondônia. 
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• Identificar os principais projetos recentes de obras e infraestrutura no Estado de 

Rondônia e suas influências sobre as Unidades de Conservação, em específico a Resex Jaci-

Paraná. 

• Avaliar os índices de desmatamento da Resex Jaci-Paraná do ano de 1996 a 2018 

verificando a relação com a população no entorno da área. 

• Destacar as principais incongruências com os objetivos da Resex, visando auxiliar no 

planejamento e na gestão da mesma. 

• Propor Medidas Mitigadoras para o desenvolvimento da Resex ou como alternativa 

econômica para a população local. 

 

Referencial teórico-conceitual 

 

O aumento da população humana é visto como uma das maiores ameaças a 

manutenção da vida no planeta. O aquecimento global ainda é entendido por muitos como um 

fenômeno natural, no entanto vem mostrando cada vez mais que tem uma relação direta com a 

influência dos seres humanos. A emissão de compostos gasosos poluentes amplia 

consideravelmente o efeito estufa, aprisionando o calor na terra causando o aquecimento 

global. 

Neste cenário, o desmatamento aparece como um dos maiores responsáveis pela 

emissão de dióxido de carbono (CO2), sendo este um dos gases poluentes mais contribuintes 

ao aquecimento do planeta. A destruição das florestas ao redor mundo é um tema muito 

discutido atualmente, o seu uso como matéria prima para atender os grandes mercados 

consumistas no mundo está ameaçando a vida no planeta, visto que esses ambientes possuem 

grande parte da biodiversidade no mundo e estão sendo destruídos rapidamente. 

No Brasil, a Amazônia é o centro das discussões devido sua influência na dinâmica do 

ecossistema do planeta, sobretudo no clima, o que fez com que tenha se tornado alvo de 

interesses dos mais variados públicos a nível local e internacional. Com o declínio da 

biodiversidade da Amazônia ocasionada pelo desmatamento e seguido das atividades 

industriais, houve a procura por alternativas que pudesse atenuar esse problema. 

De acordo com GUERRA e COELHO et al., (2012) uma das formas encontradas para 

frear a destruição do meio ambiente e garantir amostras significativas da diversidade 

biológica do Brasil foi a demarcação e a criação de áreas protegidas, chamadas de Unidades 
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de Conservação. Com o advento da Lei nº 9.985/2000, que cria o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, estas unidades contam com um instrumento Jurídico de 

fundamental importância no auxílio da conservação da natureza. 

No entanto, as Unidades de Conservação necessitam além da Lei de um 

gerenciamento eficiente, uma vez que as próprias leis que normatizam a área deixam 

precedentes para que o uso ilegal possa fazer parte dos propósitos de conservação da área. O 

objeto de estudo desta pesquisa trata-se de uma Reserva Extrativista, onde no artigo 18 o 

SNUC define a Reserva Extrativista como: 

Uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, completamente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais dessa unidade. (BRASIL, 2000). 

DOUROJEANNI e JORGE PÁDUA (2013) afirmam que as Reservas Extrativistas 

não iniciaram como Unidades de Conservação, o que ocorreu foi uma alternativa tecnocrática 

que foi consolidada com a edição do SNUC no ano 2000, onde resolvia o conflito entre 

fazendeiros e seringueiros, legalizando o uso da terra pelos seringueiros, transformados em 

extrativistas. 

Neste contexto, entender esses conflitos pelo uso da terra nas Reservas Extrativista faz 

com que adotamos o conceito básico de território como categoria de análise e como 

orientação teórica e metodológica, buscar-se-á no território o entendimento das relações dos 

processos sociais. Conforme consta em RAFFESTIN (1993, p. 143-144) ―O território é 

resultante de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 

em qualquer nível, ou seja, o território é um espaço onde se projetou um trabalho‖. 

Para SANTOS (1999): 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território 

usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 

o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 1999, p.8). 

Neste contexto, SILVA (2010) ressalta que o território quando definido pelo seu uso 

social, território usado, expressa a vida humana em suas várias manifestações sociais e que 

lhe dá uma coerência como movimento da história. Logo, para uma análise diante do que se 

propõe neste estudo, buscaremos inicialmente autores que guiarão na compreensão da 
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pesquisa em sua totalidade como: Milton Santos, Claude Raffestin, Berta Becker, Neli Mello, 

Iná Castro e entre outros. 

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa tem como foco de estudo a Reserva Estadual Extrativista Jaci-

Paraná, localizada no Estado de Rondônia. As Reservas Extrativista, ao contrário de outras 

Unidades de Conservação são estabelecidas onde existe a presença e a atividade humana, 

muitas vezes objetivando a resolução de conflitos agrários, e resolvendo problemas sociais 

legalizando o uso e a exploração sustentável dos insumos naturais. 

Assume-se que o valor de preservação da natureza nas Resex é menor, uma vez que as 

fendas existentes na Legislação facilitam a exploração predatória e desornada oportunizada 

pela ação dos agentes territoriais. A pesquisa utilizará tanto uma abordagem qualitativa 

quanto quantitativa, uma vez que a integração dessas abordagens permite recolher mais 

informações do que se poderia ter isoladamente. 

Diante do exposto, este estudo será desenvolvido baseado nas pesquisas de SILVA 

(2010) e BORGES (2012), ambos desenvolveram suas pesquisas abordando métodos, 

procedimentos, técnicas e conceitos que se ajustam as especificidades de Rondônia quanto ao 

processo de configuração territorial, e a partir dessas pesquisas propomos a seguinte estrutura 

metodológica: 

A pesquisa será desenvolvida em etapas ajustando-se aos objetivos que se pretende 

alcançar. A primeira etapa consisti em um levantamento e revisão de bibliografias correlatas 

as principais vertentes da pesquisa: 

a) Unidades de Conservação 

b) Políticas Públicas e Colonização em Rondônia 

c) Expansão do capital e projetos de infraestrutura em Rondônia 

d) Geotecnologias aplicadas a estudo ambientais. 

Esta etapa se constitui na leitura de livros, teses, dissertações e artigos científicos que 

ajudarão a compreender os processos e os sujeitos que moldaram a configuração territorial de 

Rondônia transformando a paisagem e exprimindo novos significados. Logo, buscar-se-á 

obras imprescindíveis para a compreensão de conceitos como o de território, fronteira, 

dinâmicas territoriais, além de bibliografias referentes ao uso de geotecnologias em estudos 
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para o meio ambiente, como uso de sensoriamento remoto, sistemas de informação 

geográficas, cartografia digital e etc. 

A partir do uso das geotecnologias é possível realizar trabalhos e estudos dos mais 

variados tipos, como no caso desta proposta de pesquisa, que busca realizar uma análise de 

uma Unidade de Conservação. Muitos autores que trabalham com a avaliação de paisagens 

modificadas, como XAVIER DA SILVA e ZAIDAN (2011), aconselham o uso de 

geotecnologias na investigação do processo de ocupação territorial, pois é importante para a 

compreensão de fatos e mecanismos que implicam em alterações antrópicas das paisagens.  

A etapa seguinte compreende a aquisição de dados. As informações necessárias para o 

desenvolvimento deste trabalho serão advindas da coleta de dados primários e secundários. 

Entende-se por dados primários aqueles que não foram antes coletados, e que são coletados 

com o propósito de atender as necessidades específicas da pesquisa, estes serão coletados por 

meio de entrevistas com os especialistas envolvidos com a temática e a área de estudo, sendo 

as instituições e o órgãos que fazem a gerência das Unidades de Conservação em Rondônia. 

A pesquisa de campo enquanto procedimento metodológico se caracteriza pelas 

investigações além da fonte bibliográfica e documental, esta será coletada junto as pessoas e 

aos agentes sociais como a Organização dos Seringueiros de Rondônia – OSR. As imagens de 

satélite obtidas por sensoriamento remoto junto aos Sistemas de Informação Geográfica irão 

nos permite gerar informações a respeito do processo de ocupação da área de estudo uma vez 

que essas geotecnologias permitem uma análise multitemporal de um dado objeto ou 

fenômeno. 

Os dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e as 

vezes analisados que estão à disposição dos interessados. Nesta pesquisa os dados serão 

obtidos por meio de busca em banco de dados, livros, artigos, revistas impressas e eletrônicas 

e outras fontes de informação. Serão consultadas instituições como o IBGE, SEDAM/RO, 

INCRA, SIPAM, IDARON, IBAMA, INPE, TCE/RO e a OSR. 

A terceira etapa consistirá na sistematização dos dados obtidos. Esta etapa permitirá 

gerar um ordenamento e uma classificação dos dados obtidos no decorrer da pesquisa, 

visando a construção da dissertação de mestrado. Também serão utilizados nesta etapa as 

técnicas de cartografia digital por intermédio de softwares de Geoprocessamento para a 

elaboração de mapas e cartas permitindo representar a ocorrência de diversos fenômenos 

sociais e ambientais. 
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Para a construção de gráficos, quadros e tabelas será utilizado o software Microsoft 

Office Excel. Para a construção de mapas e cartas temáticas serão utilizadas as imagens de 

satélite das séries Landsat e Sentinel, além do software de Geoprocessamento Qgis, este é um 

software livre/open source multiplataforma de sistema de georreferenciamento (GIS) que 

provê visualização, edição, e análise de dados georreferenciados. 

 

Considerações finais – resultados e/ou impactos esperados 

 

Como resultado esta pesquisa visa contribuir na compreensão das ações dos agentes 

territoriais e suas implicações na descaracterização da Unidade de Conservação Resex Jaci-

Paraná. Objetivamos a identificação dos atores e agentes que por intermédio do capital 

globalizado usurpam as Unidades de Conservação, desconsiderando a Legislação própria das 

UC e das Leis ambientais gerais transformando os usos do território. 

Espera-se ainda entender os porquês de ocorrer o uso desenfreado, predatório e 

destrutivo dessas áreas de conservação, uma vez que, além de atender outros propósitos 

sociais e ambientais, sabe-se que a manutenção dessas áreas é reconhecidamente mais 

proveitosa, atualmente mais ainda pela manutenção da plena qualidade de vida, visto a 

influência direta na manutenção dos recursos hídricos, da estabilidade geológica e da 

qualidade do ar. 

Almejamos ainda contribuir na proposição de medidas de conservação de acordo com 

a situação atual e considerando as especificidades da Resex Jaci-Paraná, de modo a atender os 

objetivos dos extrativistas, identificando técnicas de recuperação para a área já degradada, 

encontrando alternativas para o desenvolvimento econômico local e ambiental. 
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Resumo:A capacidade da planta em se equilibrar no ambiente está relacionada com fatores como a 

disponibilidade de luz no ambiente e fatores edáficos, que podem provocar alterações em sua morfologia como 

resposta adaptativa a diferentes condições. A expressão fenotípica diferenciada da variação genética dos 

indivíduos em resposta a alterações no ambiente é resultante da plasticidade genética das plantas e pode indicar 

sua capacidade para competir em diferentes condições ambientais. Assim, este estudo teve como objetivo avaliar 

as diferentes formas apresentadas pela espécie Eremanthuserythropappus em três ambientes distintos (floresta, 

ecótono e campo). Os resultados demonstraram que a espécie se apresenta de forma diferenciada nos ambientes, 

sendo suas características alométricas sensíveis às alterações ambientais. 

Palavras-chave:Eremanthuserythropappus; óleo essencial; cerrado; ecótono; candeia 

 

 

Resumen:La capacidad de la planta para equilibrarse en el ambiente está relacionada con factores como la 

disponibilidad de luz en el ambiente y factores edáficos, que pueden provocar cambios en su morfología como 

respuesta adaptativa a diferentes condiciones. La expresión fenotípica diferenciada de la variación genética de 

los individuos en respuesta a alteraciones en el ambiente es resultante de la plasticidad genética de las plantas y 

puede indicar su capacidad para competir en diferentes condiciones ambientales. Así, este estudio tuvo como 

objetivo evaluar las diferentes formas presentadas por la especie Eremanthuserythropappus en tres ambientes 

distintos (bosque, ecótono y campo). Los resultados demostraron que la especie se presenta de forma 

diferenciada en los ambientes, siendo sus características alométricas sensibles a los cambios ambientales. 
Palabras Claves:Eremanthuserythropappus; aceite esencial; cerrado; ecotono; candeia 

 

 

Introdução 

 

A heterogeneidade ambiental é um importante fator que influencia na distribuição e 
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abundância das espécies, o que irá implicar na estrutura e consequentemente na dinâmica das 

florestas (De Souza Siqueira, 2006). Aliado a isto, há na literatura, trabalhos que demonstram 

que a morfologia das espécies também pode ser afetada por estas diferenças. Assim, embora a 

morfologia das árvores seja geralmente a mesma para os indivíduos de uma mesma espécie 

(forma da copa, conicidade do tronco, disposição dos galhos, tamanho médio das folhas, entre 

outros), algumas diferenças morfológicas podem ser percebidas como resposta adaptativa a 

diferentes condições ecológicas (Aleixo, 2008).   

Características das plantas, como o diâmetro do tronco e da copa estão relacionadas 

com a capacidade de equilíbrio da planta, mas alterações na disponibilidade de luz no 

ambiente podem provocar alterações em sua morfologia como resposta adaptativa a diferentes 

condições. Plantas crescendo em condições de sombreamento tendem a exibir copas mais 

estreitas e profundas a fim de aproveitar a luz que é filtrada pelas árvores do dossel, além de 

evitarem danos decorrentes de quedas de galhos e de árvores do estrato superior, ao contrário 

plantas que crescem em pleno sol tendem a expressar a forma máxima esperada para a espécie 

(Tonini&Arco-Verde, 2005; Durlo, 2001). 

A expressão fenotípica diferenciada da variação genética dos indivíduos em resposta a 

alterações no ambiente é resultante da plasticidade genética das plantas e pode indicar sua 

capacidade para competir em diferentes condições ambientais (Bond et al., 1999; Lenti, 

2014). Diante disso, tendo sido observado que as árvores respondem diferentemente às 

diferentes quantidades de luz, que é um dos principais fatores que influencia em sua história 

de vida, dependendo da estratégia vida e da fisiologia da espécie estudada (Santos et al., 

2012). Um exemplo, são as espécies pioneiras que geralmente, apresentam uma maior 

plasticidade, ou seja, maior facilidade em alterar suas proporções de crescimento de acordo 

com as condições impostas (Ivanauskaset al., 1999). 

Estudos que visem à avaliação das diferentes formas com que as espécies são 

encontradas são a base da alometria. A alometria de árvores estuda como o tamanho, 

espessura e a composição química influenciam nas características físicas ou fisiológicas dos 

indivíduos arbóreos. A arquitetura da planta é definida em função destas relações alométricas 

(Batista et al, 2014). Essas relações alométricas das árvores pode fornecer subsídios para o 

conhecimento das estratégias adaptativas das plantas à alterações nas condições ecológicas 

(Durlo, 2001).  

A espécie Eremanthuserythropappus (DC.) Macleish, conhecida popularmente como 
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Candeia, pertencente à família Asteraceae, é uma árvore que ocorre na Argentina, Paraguai e 

vastas áreas do Brasil (Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, etc.). As 

árvores dessa espécie, por suas características físicas podem ser recomendadas para utilização 

do seu lenho em face de sua elevada durabilidade natural, resistência e poder energético, 

como moirões de cerca, esteios, lenha de ótima qualidade, caibros, carvão vegetal, postes, 

tacos, dormentes, vigas, etc. (Pérez, 2001). Atualmente, a extração de óleo essencial (alfa-

bisabolol) do lenho, como matéria prima para fabricação de medicamentos e cosméticos, com 

propriedades antibacterianas, antimicóticas, dermatológicas e espasmódicas tem sido a 

principal utilização (Chagas et al., 2005). 

A Candeia é considerada uma espécie pioneira e a sua plasticidade lhe permite ocorrer 

em ambientes heterogêneos, o que é importante para garantir a sua sobrevivência, além 

explicar diferenças na distribuição ecológica, geográfica (Petit et al. 1996) e na alometria das 

mesmas. Em condições naturais demonstra sensibilidade para reagir a variáveis ambientais, 

como temperatura e precipitação, que podem afetar os seus processos fisiológicos (respiração, 

fluxo de seiva, transpiração, etc.), refletindo na atividade cambial, qualidade do lenho e 

formação dos anéis de crescimento (Tommazello Filho et al., 2002). 

Considerando estas informações, este estudo teve como objetivo verificar como as 

características funcionais dos indivíduos de Eremanthuserythropappus (DC.) Macleish 

ocorrentes em diferentes tipos de vegetação respondem às variações ambientais. Para isto 

procuramos responder às seguintes perguntas: i) Características alométricas dos indivíduos de 

Eremanthuserythropappus são diferentes em diferentes tipos de vegetação? ii) a diversidade 

de ambientes amplia a diversidade funcional em populações dessa espécie arbórea? 

 

Metodologia 

 

Caracterização da área de estudo 

 O presente estudo foi conduzido no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, situado 

no município de Lavras, estado de Minas Gerais, nas coordenadas 

geográficas21º19‘45‖/21º20‘48‖S e 44º58‘18‖/44º59‘24‖WGW, com altitudes variando de 

1.000 a 1.300m. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cwb, 

temperado mesotérmico com verões brandos e suaves e estiagens de inverno (DALANESI; 

OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2004).  
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 No Parque são encontrados quatro tipos de vegetação de acordo com Oliveira-Filho 

&Fluminhan-Filho (2000), que são a floresta, o cerrado, o campo rupestre e o campo de 

altitude. Estes ambientes se diferenciam em função de características ambientais, em especial, 

o solo e o relevo, que refletem diretamente na sua flora e fauna específicas. Os campos de 

altitude e campos rupestres ocorrem principalmente nas áreas mais elevadas e com solos mais 

rasos; o cerrado, nas áreas mais baixas e com solos mais profundos; e as florestas concentram-

se no fundo dos vales, próximo às linhas de drenagem. Na transição do campo para a floresta, 

encontra-se uma faixa ecotonal denominada candeal, devido à predominância da candeia 

(Eremanthuserythropappus (DC.) MacLeish) (Oliveira-Filho &Fluminhan-Filho, 2000).  

 Dentre os tipos de vegetação encontrados no parque, selecionamos para este estudo 

uma área de transição de campo para floresta, com a existência de um ecótono entre eles 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Áreas em que é encontrada a espécie Eremanthuserythropappus no Parque Ecológico 

Quedas do Rio Bonito. 

 

(a) 
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(b) 

 

 

 

(c) 

 

 

Fonte: A autora 
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Coleta dos dados 

Os dados foram obtidos de 30 indivíduos da espécie Eremanthuserythropappus, sendo 

que destes, 10 indivíduos presentes no campo, 10 no ecótono e 10 na floresta. Em cada tipo de 

vegetação, realizamos um caminhamento, para identificar a presença e a localização dos 

indivíduos da espécie. Para a medição, procuramos medir indivíduos mais afastados entre si, a 

fim de contemplar uma maior variabilidade de condições ambientais. 

Para cada indivíduo medimos o DAP (diâmetro medido a 1,30 m em relação ao solo), 

a altura do fuste - HF (altura da inserção dos primeiros ramos), a altura total – HT (medida da 

altura do topo da árvore), realizada com auxílio de uma vara graduada e o diâmetro da copa 

(DC), obtido pela média de dois diâmetros perpendiculares (eixo maior e eixo menor), 

medidos a partir da projeção de sua copa no solo.  

 A partir dos dados medidos em campo, calculamos as medidas morfométricas com 

base na árvore de Burger (1939) citado por Durlo e Denardi (1998). As medidas utilizadas 

neste estudo foram as seguintes: grau de esbeltez (GE), variável que caracteriza a estabilidade 

das árvores, sendo que quanto maior, mais instável é a árvore às intempéries(GE=HT/DAP), 

sendo D10, o diâmetro medido 10 cm acima do solo; o índice de saliência (IS), que expressa a 

relação entre o tamanho da copa e o diâmetro a 10% da altura e fornece o potencial de 

ocupação da planta (IS=Lc/DAP); o índice de abrangência (IA), que é à razão entre a largura 

da copa e a altura total da árvore (IS=Lc/HT); e o formal da copa (FC), relação entre a largura 

da copa e sua profundidade [FC=Lc/(HT-HF)], considerado um indicador da produtividade da 

árvore, sendo a árvore mais produtiva, a que apresenta um menor formal da copa. 

 

Análise dos dados  

 Para a análise dos dados realizamos uma análise de variânia (ANOVA), seguida pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, para verificar a existência de diferenças entre as 

características da espécie nos três ambientes. As análises dos dados foram realizadas por meio 

do programa R versão 2.0.1 (R Development Core Team, 2004). 

Para avaliar quais características mais influenciaram na diferenciação dos ambientes 

realizamos uma análise de componentes principais (PCA). Esta análise permite a 

caracterização de grupos mais homogêneos que auxiliam na percepção da plasticidade 

morfológica da espécie e de suas diferentes estratégias e investimento em recursos por meio 

do programa Past. 
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Resultados e Discussão 

 

 A espécie Eremanthuserythropappus, apresentou comportamento distintos quanto às 

características morfométricas (DAP, HT, HF, DC, PC, GE, IS, IA e FC) nos ambientes 

estudados (campo, ecotóno e floresta), principalmente na floresta em relação aos demais 

ambientes, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características biométricas e morfométricas de Eremanthuserythropappus, ocorrentes 

em três ambientes no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito. Média de 10 repetições avaliadas pelo 

teste de Tukeya 5%.Letras diferentes indicam diferença significativa entre as médias. 

 

 

VARIÁVEL 

 

 

CAMPO 

  

 

ECÓTONO 

  

 

FLORESTA 

 

DAP 11,10b  10,10b  16,08a 

HT 5,34b  4,89b  10,74a 

HF 2,90b  2,00c  8,12a 

HC 2,44a  2,88a  2,62a 

DC 3,29b  3,36b  4,71a 

PC 43,50b  58,74a  24,03c 

GE 52,69b  55,56ab  69,46a 

IS 31,05ab  35,57a  29,66b 

IA 0,62a  0,71a  0,45b 

FC 1,78ab  1,28b  2,05a 

 

O DAP, a HT e a HF foram maiores na floresta em relação ao campo e ecótono, 

parecendo obedecer a atributos edáficos, uma vez que a floresta apresenta solos profundos e 

de maior fertilidade, e a disponibilidade de luz.  Costa et al, (2012) relataram que devido à 

maior competição por luz e profundidade do solo, as plantas de Copaiferalangsdorffii da 

floresta investem mais no crescimento em altura, numa tentativa de dominar o dossel da 

comunidade. A presença de indivíduos mais altos em uma comunidade vegetal sugere um 

maior investimento no crescimento vertical como subterfúgio às condições adversas do meio 

(KING, 1990b; PORTELA e SANTOS, 2003; SIQUEIRA, 2006). O mesmo parece acontecer 
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com Eremanthuserythropappus, que também apresentou um crescimento significativamente 

maior em altura na floresta que nos outros dois ambientes.Já a HC não apresentou diferenças 

significativas entre os ambientes, aparentando estar mais relacionada com características 

intrínsecas da espécie do que com o ambiente. 

O DC foi maior na floresta em relação ao campo e ecótono, o que se deve 

provavelmente ao fato da floresta apresentar árvores muito mais altas e com maiores 

diâmetros, propiciando também a ocorrência de copas mais largas. No entanto, o diâmetro da 

copa demonstrou não possuir correlação com a disponibilidade de luz, uma vez que esperava-

se que o diâmetro de copa fosse maior no campo, onde há maior disponibilidade de luz, e 

menor na floresta onde há concorrência com os indivíduos vizinhos. 

Já a PC foi maior no ecótono que no campo e na floresta. A proporção de copa 

também apresentou comportamento contrário ao esperado, com valores maiores no ecótono e 

campo e menores valores na floresta. Esperava-se que esta característica apresentasse valor 

maior na floresta em função de aproveitar a energia luminosa que chega nos patamares mais 

baixos da floresta. Estas características podem demonstrar que a espécie apresenta um 

comportamento de manutenção dos ramos apenas em locais onde a incidência dos raios 

solares é maior. 

Nas demais características, a floresta apresentou, no geral, comportamento diferente 

dos demais ambientes. A floresta apresentou os menores valores de IS, que relaciona o 

diâmetro de copa com o DAP, e de IA, que relaciona o diâmetro de copa com a altura total. 

Enquanto que para o GE, que relaciona a altura total com o DAP, e FC, que relaciona o 

diâmetro de copa com a altura da copa, a floresta apresentou os maiores valores em relação 

aos demais ambientes. 

 

Considerações Finais 

 

 A espécie demonstrou sensibilidade às alterações do ambiente, principalmente no 

ambiente floresta em relação aos demais ambientes, com as características DAP, HT e FC 

sendo mais afetadas, demonstrando serem sensíveis às condições de luminosidade, condições 

edáficas e à competição por espaço. 

 A plasticidade demonstrada pela espécie é positiva para a sua conservação, pois apesar 

de apresentar comportamento alométrico diferente em cada ambiente, ela é capaz de se 
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instalar e se desenvolver em todos eles. 
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Resumo:As condições do ambiente urbano, hoje, atestam um estado de caos social e ambiental, acometendo o 

estado de saúde e a vida de milhares de habitantes. Uma visão integradora e relacionada dos processos, 

funcionamento e mudanças a que estão submetidas as múltiplas paisagens da cidade é possível através do 

Planejamento da Paisagem, que pautado pela Ecologia da Paisagem, visa integrar o ser humano ao seu meio 

ambiente, sustentando os processos naturais e adequando os usos às limitações do ambiente físico, de forma que 

consequências desastrosas sejam evitadas e a qualidade ambiental e de vida tornem-se as mais altas possíveis. 

Diante disso, pretendeu-se discorrer sobre os conceitos de ecologia e planejamento da paisagem e a 

aplicabilidade destas no contexto urbano, com vistas à melhoria da qualidade ambiental urbana. 

Palavras-chave:Ecologia da Paisagem; Planejamento da Paisagem; Qualidade Ambiental Urbana 

 

 

Resumen:Las condiciones del ambiente urbano, hoy, atestiguan un estado de caos social y ambiental, 

afectando el estado de salud y la vida de miles de habitantes. Una visión integradora y relacionada de los 

procesos, funcionamiento y cambios a los que están sometidos los múltiples paisajes de la ciudad es posible a 

través de la Planificación del Paisaje, que pautado por la Ecología del Paisaje, pretende integrar el ser humano a 

su medio ambiente, sosteniendo los procesos naturales y adecuando los usos a las limitaciones del ambiente 

físico, de forma que consecuencias desastrosas sean evitadas y la calidad ambiental y de vida se convierten en las 

más altas posibles. Frente a esto, se pretendió discurrir sobre los conceptos de ecología y planificación del 

paisaje y la aplicabilidad de estas en el contexto urbano, con miras a la mejora de la calidad del medio ambiente 

urbano. 

Palabras Claves:Ecología del Paisajes; Planificación del Paisaje; Calidad del medio ambiente urbano 

 

 

Introdução 

 

A partir da segunda metade do século XX, o rápido e dinâmico crescimento urbano, 

em especial nos países em desenvolvimento, determinou o estabelecimento de cidades com 

um grau cada vez mais elevado de artificialização dos ecossistemas. Isso porque as cidades 

surgiram como modelo de civilidade e como resultado da artificialização do modo de vida 

humano, chegando a praticamente desvincular o homem de seu relacionamento com a 

natureza. (FORATTINI, 1991; LEFF, 2001).  

Hoje, a população urbana corresponde a mais da metade da população mundial, 

chegando a 84% da população brasileira, segundo dados do censo demográfico (IBGE, 2010). 

Como consequência, a predominância do modo de vida urbano e industrial motivou 
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importantes debates acerca de saúde pública e qualidade de vida nas cidades. Forattini (1991) 

demonstrou que as acentuadas modificações que recaem sobre a paisagem, a comunidade, o 

estado psicológico e fisiológico dos habitantes, devido à manipulação do ambiente pelo 

desenvolvimento urbano, resultam fatores culturais, econômicos e políticos, os quais 

determinam isolada ou coletivamente a qualidade de vida da população urbana.  

O equilíbrio ambiental tornou-se questão central para a preservação da qualidade de 

vida e para isso é preciso superar a concepção naturalista de meio ambiente que ainda 

persiste. Dessa forma, é imposto à nova geração de cientistas e ambientalistas o desafio de 

incorporarem na abordagem ambiental a perspectiva humana (social, econômica, política e 

cultural), enxergando o homem não como um fator, mas como elemento constituinte do 

ambiente (MENDONÇA, 2001). 

Nas considerações de Cavalheiro (1991) ocorre que os pesquisadores das ciências 

naturais têm aversão em relação às cidades, talvez porque nelas a natureza é menos aparente e 

o fato de que o meio urbano é visto como nocivo à vida. Porém, esquece-se de que a paisagem 

urbana é, antes de tudo, uma paisagem alterada, portanto, derivada da natural.  

A realidade das cidades brasileiras demonstra que, por maior que seja o nível 

hemoróbico, a artificialização da paisagem não é suficiente para barrar as leis naturais. A 

justificativa está nos inúmeros casos de enchentes, deslizamentos, contaminação e poluição 

que atingem os ambientes urbanos e colocam em risco a vida de milhares de pessoas.  

Os processos naturais são determinantes para a sobrevivência humana e qualquer 

alteração desses processos podem comprometer gravemente a satisfação das necessidades e o 

fornecimento dos serviços básicos à saúde humana e ambiental (BELEM e NUCCI, 2011). 

Por esse motivo, o planejamento da paisagem deve atentar-se para o fato de que o ser 

humano, antes de tudo, necessita de qualidade ambiental para sobreviver: ar, água, matéria-

prima, contato com a natureza, etc. A superação dos limites do meio físico tornam os riscos à 

vida mais altos (BELEM, 2012).  

Assim, a ecologia e o planejamento da paisagem oferecem um rico suporte teórico-

metodológico capaz de (re)pensar a qualidade ambiental a partir de uma visão sistêmica e 

ampla dos aspectos que compõem a paisagem urbana. Isso porque, segundo Pelegrino (2000), 

o planejamento ecológico da paisagem dispõe dos instrumentos necessários para atingir uma 

integração plena entre sociedade e natureza, de forma que ambas prosperem a longo prazo. 
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Diante do exposto, o presente artigo visa refletir sobre os subsídios e contribuições 

teórico-metodológicas da Ecologia da Paisagem e, enquanto instrumento, do Planejamento da 

Paisagem para a melhoria da qualidade ambiental urbana. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho tem cunho puramente teórico, cuja metodologia se pautou numa revisão 

bibliográfica dos aspectos conceituais da Ecologia da Paisagem, com enfoque num viés mais 

geográfico desta disciplina, bem como nas possibilidades de aplicação do Planejamento da 

Paisagem, enquanto instrumento, para se gerir a qualidade ambiental das cidades. 

 

Desenvolvimento 

 

1. Considerações teóricas da Ecologia e Planejamento da Paisagem 

Atualmente, a concretização da concepção ambiental tem enfatizado abordagens 

multidisciplinares, sendo a aproximação entre a Ecologia e a Geografia um dos passos mais 

importantes nesse sentido.  

Embora ainda pouco explorada em áreas urbanas, a Ecologia da Paisagem não é uma 

disciplina nova. Troll cunhou o termo em 1939 ao estudar aspectos de uso da terra com o uso 

de fotografias aéreas e interpretação de paisagens (NUCCI, 2007).  

Os primeiros textos datam de 1940, mas Françoise Burel e Jacques Baudry atestaram 

que essa disciplina já passou por grandes fases evolutivas: de uma concepção inicial de 

landschaftsökologie ou Geoökologie alemã, para uma landschapecologie holandesa dos anos 

60 e 70 e, finalmente, para a Ecologia da Paisagem praticada no Canadá e na Austrália. Na 

visão dos autores, essa evolução significou um reajuste à primeira versão da ecologia da 

paisagem, a qual era bastante geográfica e gerencial, mais uma linguagem geográfica do que 

uma disciplina ecológica espacializada (CHOUQUER, 2003). 

A proposta inicial de Troll buscou unir Geografia e Ecologia, o que culminou numa 

corrente filosófica que, segundo Antrop e Van Eetveld (2000), propõe-se a estudar os padrões 

de heterogeneidade espacial da paisagem ao longo do tempo sobre os processos de ordem 

geográfica e ecológica. 

A ecologia da paisagem surge como reação a uma ecologia dos sistemas, sem espaços 
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e sem homens, que utilizava o emergente conceito de ecossistema para criar espaços 

matemáticos como o nicho ecológico, mas não espaço material e geográfico (CHOUQUER, 

2003). Assim, quando Tansley criou o termo Ecossistema, Troll criticou a falta de 

espacialidade (visão horizontal), bem como a impossibilidade de representação cartográfica, o 

que confere ao termo um sentido econômico traduzido pelo balanço de fluxo de energia e 

matéria (visão vertical) (TROPPMAIR, 2000).  

Nessa perspectiva, a ecologia se afasta da visão vertical sobre os ecossistemas para 

analisar horizontalmente a paisagem, como bem destacou Metzger (2001, p. 5): 

A ecologia de paisagens seria assim uma combinação de uma análise 

espacial da geografia com um estudo funcional da ecologia. A problemática 

central é o efeito da estrutura da paisagem (i.e., o padrão espacial) nos 

processos ecológicos. Contrariamente à ecologia de ecossistemas, que 

procura estabelecer ou analisar as relações verticais da biota com o seu 

ambiente (por exemplo, como a diversidade de uma comunidade de árvores 

pode ser explicada pelo clima ou tipo de solo?), a ecologia de paisagens dá 

maior ênfase às relações horizontais (usando o mesmo exemplo, como a 

comunidade de árvores pode ser explicada em função de seu isolamento a 

outras comunidades semelhantes, ou em função da existência de um impacto 

causado pela unidade justo adjacente?). A ecologia de paisagens pode ser 

assim entendida como uma ecologia de interações espaciais entre as 

unidades da paisagem. 

Nesse campo científico, porém, entre tantas, duas correntes prevalecem e se opõem. A 

primeira é a original de Troll, na qual se enfatizam as relações entre vida e meio ambiente. Já 

na segunda, predomina-se a visão vertical ao prender-se à noção de ecossistema.  

(TROPPMAIR, 2000).   

Ao privilegiar a visão vertical da ecologia da paisagem, observa-se uma perda do seu 

caráter primordialmente holístico e hibrido para se tornar uma subárea da Ecologia, 

agarrando-se a um paradigma mecanicista e reducionista, em que o componente humano fica 

para segundo plano, enquanto as predições exatas dentro de uma visão mecanicista são 

enfatizadas como se fossem a ―maturidade científica‖ (NAVEH, 2000; NUCCI, 2007).  

A concepção horizontal agregado à ecologia através do conceito de paisagem é um 

desafio, visto que ele é bastante polissêmico e alvo de múltiplas interpretações tanto dentro 

quanto fora da Geografia.  

Para Maximiano (2004), a paisagem sempre esteve atrelada ao utilitarismo, 

independentemente dos povos ou épocas. Ela foi, então, ampliada desde a Antiguidade, época 

em que o conceito esteve presente apenas quando trazido para dentro dos muros e aceito na 
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consciência humana. Na atualidade, a paisagem é composta por tudo o que existe no 

conhecimento e nas tecnologias humanas. Logo, o conceito de paisagem foi se construindo e 

ampliando a partir do que existiu e existe de útil e compreensível no entorno da existência 

humana.  

Sintetizando os conceitos de diferentes épocas e áreas do conhecimento, Maximiano 

(2004) concluiu que os seguintes aspectos merecem ser destacados numa abordagem da 

paisagem, seja como objeto de interesse ou como método: a) o aspecto visual; b) a 

complexidade de inter-relações entre os elementos físicos e destes com os elementos 

culturais; c) a possibilidade de cartografar a paisagem, já que a mesma ocupa um lugar; d) a 

diversidade da escala da paisagem (local ao planetário); e) a possibilidade de classificar a 

paisagem em unidades diferenciadas ou homogêneas ou ainda com base em elemento de sua 

composição (vegetação, clima ou cultura); e) o caráter dinâmico das paisagens; f) a 

possibilidade de analise através dos elementos, estruturas e/ou funcionamento da paisagem.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que a seguinte definição de Bertrand e Bertrand 

(2007, p. 7-8) para a categoria paisagem é bastante pertinente e completa, quando se tem 

interesse em utilizá-la no desenvolvimento da pesquisa. 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 

É, numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 

dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

que, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. (...) não se trata 

somente da paisagem ‗natural‘, mas da paisagem total, integrando todas as 

implicações da ação antrópica. 

Logo, é importante reforçar os referenciais holísticos e ampliar o caráter 

multidisciplinar da ecologia da paisagem, pressupondo-a como uma entidade total, espacial e 

funcional, dos sistemas naturais e culturais, integrando, assim, a biosfera e a noosfera, como 

foi proposto por Troll já em 1939 (HARDT, 2004).  

A partir disso, a ecologia da paisagem pode expandir seu campo de atuação, pois, 

conforme bem argumentou Pellegrino (2000), ela se aplica a qualquer mosaico paisagístico, 

indo desde as áreas agrícolas até as áreas urbanas, desertos e florestas. Logo, dedica-se tanto 

aos estudos em ambientes naturais quanto em ambientes fortemente modificados pela 

sociedade.  

Apesar disso, ainda são bastante restritas as pesquisas que utilizam das contribuições 

da ecologia da paisagem em áreas não ―naturais‖, como no planejamento urbano e ambiental 
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das cidades, mesmo estas sendo, hoje, o habitat de mais de 50% da população mundial, 

segundo o Relatório das Nações Unidas de 2014. Ademais, de acordo com o mesmo relatório, 

a população urbana cresceu tão aceleradamente desde 1950, que passou dos 746 milhões para 

3,9 bilhões de habitantes urbanos em 2014.  

Para Belem (2012), a dificuldade de se trabalhar de forma integrada com as paisagens 

urbanas está na sua complexidade e na visão de homem separado da de natureza, fato que se 

verifica na forma opressora com que os elementos naturais são tratados na organização do 

espaço urbano.  

O solo urbano torna-se alvo de disputas individuais, que em oposição aos interesses 

coletivos, ditam a forma como a natureza urbana se organiza e se transforma, resultando, na 

maior parte das vezes, numa paisagem urbana biologicamente estéril e esteticamente 

deprimente (LOMBARDO, 1995). 

Lombardo (1985) já cobrava a necessidade de se compreender os processos naturais 

no contexto urbano, assim como suas relações com o planejamento e desenho das cidades, de 

modo que a paisagem urbana seja reconhecida pelos planejadores, políticos e população como 

um espaço ―natural‖ de interesse coletivo, visto e sentido em todos os ambientes. 

Apesar das transformações, a paisagem continua sendo parte constituinte da natureza e 

subordinada às leis naturais. Através do trabalho humano, novos elementos são introduzidos 

no fundo natural predominante, o que influi na direção e velocidade da evolução paisagística. 

A natureza possui influência ativa sobre os processos produtivos e sociais, acelerando-os ou 

retardando-os (RODRIGUEZ, SILVA e CAVALCANTI, 2007).  

Mesmo nos ambientes urbanos é possível encontrar paisagens pouco alteradas ou que 

a modificação tenha sido orientada no sentido de restabelecer certas funções naturais, como a 

recuperação de matas ciliares ou de áreas degradadas. Assim, segundo Belem e Nucci (2011), 

citando Bebê et al. (1997)  e Berlim (2003), os estudos das paisagens urbanizadas em escalas 

mais detalhadas tornam-se importantes, de forma que biótopos urbanos, por exemplo, sejam 

delimitados e possibilidades de desenvolvimento de fauna e flora sejam encontradas mesmo 

em áreas fortemente urbanizadas.  

Diante do exposto e numa perspectiva mais sistêmica e integrada da paisagem, o 

Planejamento da Paisagem, apoiado nos embasamentos da Ecologia da Paisagem, é capaz de 

oferecer uma forte orientação ecológica, contribuindo para a preservação da natureza e 

compatibilização do uso do solo (NUCCI, 2008). 
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De acordo com Belem (2012), o Planejamento da Paisagem surgiu na Europa do 

século XIX voltado ao embelezamento, no entanto a revolução industrial e as consequências 

catastróficas para o meio ambiente reformularam o conceito a fim de considerar a necessidade 

do homem por qualidade ambiental.  

Sucintamente, pode-se definir o Planejamento da Paisagem como: 

(...) uma contribuição ecológica e de desing para o planejamento do espaço, 

onde se procura uma regulamentação dos usos do solo e dos recursos 

ambientais, salvaguardando a capacidade dos ecossistemas e o potencial 

recreativo da paisagem, retirando-se o máximo proveito do que a vegetação 

pode oferecer para a melhoria da qualidade ambiental (NUCCI, 1996, p. 2). 

Os trabalhos de Nucci (1996, 2001, 2007, 2008) trouxeram grandes contribuições da 

ecologia e planejamento da paisagem para o contexto urbano, cuja finalidade estava pautada 

sempre na qualidade ambiental urbana. Conforme Nucci (2008), o Planejamento da Paisagem 

tornou-se uma ferramenta executiva na Alemanha já em 1976. 

O Planejamento da Paisagem torna-se, portanto, uma alternativa metodológica, 

complementando o planejamento urbano ao considerar os indicadores ambientais para a 

tomada de decisões, de forma a contribuir para uma melhor qualidade ambiental e, 

consequentemente, qualidade de vida (UGEDA JÚNIOR, 2014).  

 

2. Contribuições à qualidade ambiental urbana 

 Não cabe aqui trazer discussões prolongadas a cerca do conceito de qualidade 

ambiental, por isso se pretende enfatizar a relação de dependência existente entre ser humano 

e seu ambiente, este último responsável por ampliar o conceito central de qualidade 

ambiental, pois trata de entender as múltiplas dimensões materiais e imateriais que compõem 

o substrato terrestre, responsável pela sustentação de todas as formas de vida.  

 Dessa forma, corrobora-se da interpretação de Guimarães (2005) ao entender a 

qualidade ambiental como um conceito profundo e que possui atributos de natureza quanti-

qualitativa, uma vez que ele abarca a integridade do conceito de meio ambiente, em sua 

dimensão tangível ou não, envolvendo todos os processos e condições que propiciam a vida 

no planeta.   

Logo, falar em estado ―ótimo‖ de qualidade ambiental, num primeiro momento, pode 

parecer privilégio, porém é questão de sobrevivência, portanto um direito. Nas cidades, onde 

impera a desigualdade social também predomina a injustiça ambiental.  
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O planejamento urbano, hoje institucionalizado pelos planos diretores, costuma 

priorizar diretrizes voltadas à forma urbana, desconsiderando muitas vezes as fragilidades e os 

impedimentos físicos ao assentamento urbano ou mesmo a importância dos aspectos 

biológicos para o equilíbrio do ecossistema urbano e para qualidade ambiental das cidades. 

Nesse sentido, as proposições de McHarg e Mumford (1969) com a obra ―Design with 

Nature” marcaram o início do movimento ecológico em nível mundial ao defenderem a 

necessidade das cidades preservarem a qualidade ambiental dos ambientes naturais, 

considerando os fenômenos naturais como interativos e dinâmicos, o que confere 

oportunidades e restrições ao ser humano. Logo, os autores falam em adequabilidade das 

áreas terrestres aos usos, cujo objetivo seja a manutenção dos processos naturais, sem gerar 

consequências graves.  

Nesse mesmo viés é que parte o Planejamento da Paisagem, o qual já é um 

instrumento amplamente utilizado na Alemanha desde 1976, tendo os seguintes objetivos 

fundamentais (NUCCI, 2008, p. 9):  

 Salvaguardar a diversidade animal e vegetal e suas biocenoses por meio do 

desenvolvimento de uma rede interligada de áreas protegidas, renaturalização de 

cursos d'água, revegetação, reflorestamento, etc. Nesse item a Cartografia de Biótopos 

é a parte mais importante nesta tarefa de proteção de espécies e biótopos;  

 Salvaguardar as paisagens, seus elementos e os espaços livres em áreas urbanas para 

fornecer a oportunidade de contato contemplativo e recreativo na natureza em 

contraste com as atividades recreativas comerciais. As áreas precisam ser designadas e 

protegidas do impacto visual, dos ruídos e da poluição; 

 Salvaguardar o solo, a água e o clima por meio da regulamentação de seus usos e 

regeneração dos recursos; controle do escoamento superficial, da permeabilidade dos 

solos, dos aquíferos e da poluição utilizando a vegetação como forma de controle. 

 

De maneira complementar, Pellegrino (2000, p. 172, 173, 174) destaca alguns 

componentes de máxima prioridade para o planejamento da paisagem em função dos 

benefícios ecológicos que produzem:  

 Manutenção de grandes manchas de vegetação: uma paisagem ―ótima‖ supostamente 

possui grandes manchas, suplementadas por pequenas manchas distribuídas pela 

matriz; 
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 Corredores suficientemente largos de vegetação ao longo dos principais cursos d‘água: 

a vegetação ao longo de um rio atende a quatro importantes funções ecológicas: (a) 

minimização das enchentes a jusante através da fricção, efeito esponja e altas taxas de 

evapotranspiração; (b) controle do assoreamento por reter sedimentos; (c) fonte de 

matéria orgânica para peixes e demais organismos fluviais; (d) hábitats para muitas 

espécies significativas.  

 Manutenção de conectividade entre grandes manchas para o movimento de espécies-

chave: corredores verdes junto às áreas urbanas também desempenham função 

recreacional e estética; 

 Manutenção de trechos naturais heterogêneos no meio das áreas construídas: essa 

heterogeneidade de situações deve incluir espécies e hábitats dispersos por toda a 

matriz. Enquanto grandes áreas protegem muitas espécies e situações significativas, 

outras espécies e situações dependem do manejo do uso do solo nas imediações.  

 

Planejar a paisagem da cidade objetiva contribuir para a manutenção de um ambiente 

urbano menos degradado e ecologicamente menos desequilibrado, de forma a sustentar uma 

qualidade ambiental que possa garantir qualidade de vida. 

Nesse sentido, de acordo com Belem (2012), o planejamento e ordenamento da 

paisagem deve atentar-se para o fato de que o ser humano, antes de tudo, necessita de 

qualidade ambiental para sobreviver: ar, água, matéria-prima, contato com a natureza, etc. A 

superação dos limites do meio físico tornam os riscos à vida mais altos (BELEM, 2012).  

 

Considerações Finais 

 

A forma como a natureza foi e ainda é tratada nas cidades, sobretudo naquelas de 

rápido crescimento e adensamento urbano, explica o baixo nível de qualidade do ambiente 

urbano, tornando a vida nas cidades algo desconfortável, quando não intolerável e 

insustentável.  

Por isso, é fundamental valorizar o papel dos aspectos físico-naturais da cidade para 

melhoria da sua qualidade ambiental, uma vez que esta influi na qualidade de vida dos 

citadinos. Para tal, a ecologia e planejamento da paisagem pode ser uma alternativa para a 
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compreensão holística dos fenômenos da paisagem urbana, tirando o máximo proveito da 

vegetação para a manutenção das funções ecológicas nas cidades.  
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Resumo:A Política Nacional de Resíduos Sólidos define a obrigatoriedade dos municípios apresentarem plano 

de gestão de resíduos sólidos (PMGIRS/PIRS). Visando compreender a destinação e disposição final dos 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais dos municípios do estado de São Paulo, o artigo objetiva identificar e 

analisar as informações, a partir de análise documental dos PMGIRS/PIRS. Considerou-se os Planos 

institucionalizados dos municípios com mais de 20 mil habitantes e não integrados aos Planos Municipais de 

Saneamento Básico. Observou-se uma adequação dos municípios à exigência da lei em extinguir os locais 

irregulares/clandestinos e priorizar a disposição final em aterros sanitários. Entretanto, ainda é observado um 

descompromisso na divulgação de algumas informações, especialmente, quanto à destinação ambientalmente 

adequada os Resíduos Sólidos. 
Palavras-chave:Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS; Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS; Destinação Final; Disposição Final. 
 

 

Resumen:La Política Nacional de los Residuos Solidos define, la obligatoriedad de los municipios, presentar 

un plan de gestión de residuos sólidos (PMGIRS/PIRS). Con el objetivo de identificar el destino y disposición 

final de los residuos sólidos domiciliarios y comerciales de los municipios del estado de São Paulo, el artículo 

tiene el objetivo identificar y analizar las informaciones, a partir de investigación documental de los PMGIRS / 

PIRS. Se consideró los Planes institucionalizados de los municipios con más de 20 mil habitantes y no 

integrados a los Planes Municipales de Saneamiento Básico. Se observó una adecuación de los municipios a la 

exigencia de la ley en extinguir los locales que son irregular / polizón y priorizar la disposición final en rellenos 

sanitarios. Sin embargo, todavía es observable una falta de compromiso en la divulgación de algunas 

informaciones, especialmente, en cuanto a destinación ambiental que sea adecuada a los Residuos Sólidos. 
Palabras-clave:Política Nacional de Residuos Sólidos - PNRS; Plano Municipal de Gestión Integrado de 

Residuos Sólidos – PMGIRS; Destinación Final; Disposición Final. 

 

 

Introdução 

 

 O atual sistema econômico capitalista apresenta-se como um modelo de produção 

excessiva, com marketing demasiado, resultando em uma cultura consumista (FONTENELLE, 

2010). A grande quantidade de resíduos gerados atualmente, somados às problemáticas 

ambientais, resultam em um cenário socioambiental alarmante (MARQUES, 2016). A 
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participação política é parte da mudança necessária para resolver as demandas ambientais 

vigentes, visando alcançar o equilíbrio sustentável (FONTENELLE, 2010). 

 A exemplo desta participação, o Brasil institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei n
o
 12.305 de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). A PNRS tem como 

objetivo, atuar com responsabilidade compartilhada e integrada entre governo, sociedade civil 

e propriedades privadas, na gestão responsável dos resíduos sólidos. Além disso, atua em 

diálogo com outras políticas ambientais, que convergem e compartilham de objetivos 

semelhantes. Conforme estabelecido pela Lei n
o 

12.305, os Planos Municipais para a gestão 

de resíduos sólidos deveriam estar em vigor até 02/08/2012 (PUPIN; BORGES, 2015) e estes 

podem ser individuais (Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS) 

ou consorciados (Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos – PIRS) e devem atender aos 19 

incisos descritos na lei  (BRASIL, 2010). Dentre estes incisos, destaca-se o I que versa sobre 

o: ―Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a 

origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 

adotadas.‖ (BRASIL, 2010, art. 19, inciso I).  

 Os PMGIRS e os PIRS são essenciais para os municípios definirem suas metas e 

estratégias visando reduzir as perturbações ambientais, geradas a partir da gestão incorreta dos 

resíduos sólidos. Para efeito desta Lei, estabelece-se a destinação final ambientalmente 

adequada no artigo 3º, especificamente, no inciso VII:  

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 

compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e 

a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010, art.3º).  

A destinação adequada (reciclagem, reutilização, compostagem, geração de energia, 

etc.) é fundamental, pois diminui a quantidade de resíduos depositada nos aterros sanitários, 

prolongando seu tempo de vida útil. Além disso, ao destinar corretamente os resíduos, geram-

se benefícios socioeconómicos, como geração de emprego e renda para os catadores de 

materiais recicláveis/cooperados, economia energética de produção ao reciclar os materiais, 

produção de energia limpa e compostos orgânicos para agricultura a partir da compostagem 

(GONCALVES et al., 2013).  

Das metas definidas a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cabe destacar a 

extinção da disposição final dos resíduos sólidos em lixões a céu aberto, inicialmente até o 
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ano de 2014, como descrito no artigo 54 da Lei n
o
 12.305: ―A disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1
o
. do art. 9

o
, deverá ser 

implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei‖. Os lixões deveriam 

ser substituídos por aterros sanitários, um dos métodos mais seguros e eficazes 

ambientalmente (ELK, 2007).    

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos.  

§ 1o.  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética 

dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua 

viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de 

monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental 

(BRASIL, 2010, art. 9). 

Entretanto, tendo em vista as dificuldades técnicas e financeiras dos municípios para 

se cumprir a determinação legal de eliminação dos Lixões, uma emenda alterou o prazo para 

julho de 2018 (capitais e municípios de região metropolitana), julho de 2019 (municípios 

localizados em fronteiras e os que têm mais de 100 mil habitantes), julho de 2020 (cidades 

que têm entre 50 e 100 mil habitantes) e 31 de julho de 2021 (municípios com menos de 50 

mil habitantes) para eliminação dos lixões a céu aberto (BRASIL, 2015).   

  De acordo com uma pesquisa realizada pela ABRELPE (Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2014, dos 645 do Estado de São 

Paulo, 204 ainda têm os lixões como forma de disposição final dos rejeitos (MMA, 2017a). A 

disposição final dos rejeitos, diz respeito ao local onde os resíduos serão depositados, após 

todos os possíveis tratamentos que ele possa receber, de acordo com a sua classificação: 

Resíduos Sólidos Domiciliares - Urbano e Rural; Resíduos Sólidos comercial; Resíduos de 

Limpeza Pública; Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico; Resíduos de Serviço 

de Saúde; Resíduos de Construção Civil; Resíduos Agrossilvopastoris; Resíduos industriais; 

Resíduos de Serviços de Transporte; Resíduos Especiais). Após os respectivos tratamentos, os 

―resíduos‖ passam e ser denominados ―rejeitos‖ e, então, são dispostos em locais adequados.  

Frente ao exposto, tem-se como problema analisar como os municípios tratam e 

apresentam a destinação e disposição final dos resíduos em seus PMGIRS/PIRS, visto que o 

Plano é um instrumento relevante a para a gestão de resíduos sólidos e que, portanto, depende 

da identificação da sua real situação. Assim, tem-se como objetivo identificar e analisar as 

informações sobre a destinação e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (urbanos e 
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rurais) e comerciais, de acordo ao estabelecido no inciso I do art. 19 da PNRS, nos Planos 

Municipais (PMGIRS e PIRS), dos municípios do Estado de São Paulo. Este recorte foi 

definido, pois o Poder Público municipal tem responsabilidade obrigatória de destinar e 

dispor os resíduos domiciliares (urbanos e rurais) e, usualmente, o fazem em conjunto com os 

resíduos sólidos comerciais. Os outros tipos de resíduos são de responsabilidade dos 

geradores. 

 

Metodologia 

 

Para a execução deste projeto, realizou-se: revisão de literatura sobre tema, coleta e 

análise de documentos (PMGIRS e PIRS). Optou-se pela análise documental, pois se trata de 

um procedimento metodológico de verificação de dados que vai ao encontro do objetivo deste 

estudo. Os PMGIRS e PIRS foram obtidos a partir dos sítios eletrônicos oficiais dos 

municípios e governo do Estado de São Paulo e aqueles que não estavam disponíveis em 

domínio público foram obtidos via e-mail e/ou telefone. Para a análise documental foi 

considerado um recorte dos municípios com população igual ou superior a 20 mil habitantes, 

com o plano institucionalizado por lei e/ou decretos e que não estão integrados aos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB). Cabe salientar que o presente artigo é parte de 

um projeto, financiado pela FAPESP, intitulado ―A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e seus desdobramentos nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) em municípios do estado de São Paulo‖, que tem como objetivo realizar 

um diagnóstico dos resíduos sólidos dos municípios do estado de São Paulo e como se dá a 

contextualização com as cooperativas/associações de materiais recicláveis, em relação a Lei n° 

12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com enfoque no artigo 19.  

 

Resultados e Discussão 

 

O Estado de São Paulo possui 645 municípios, dos quais 250 detêm no mínimo 20 mil 

habitantes. Destes, apenas 111 atendem ao critério metodológico de ter Plano instituído, por 

Lei e/ou Decreto, separadamente do PMSB. Cabe destacar que a data de elaboração dos 

planos analisados varia entre 2009 e 2017, sendo a maioria elaborada nos anos de 2012 e 2013. 

 Na Tabela a seguir, são apresentados, por número de municípios, os tipos de 
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disposição final encontrados nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

– PMGIRS/Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos – PIRS (TABELA 1).  

 

Tabela 1 - Tipos de Disposição Final encontradas nos Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos – PMGIRS/Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos – PIRS. 

 

Fonte: Elaborada a partir dos PMGIRS e PIRS. 

  

Observa-se que grande parte dos municípios analisados já atende ao critério de 

disposição final dos resíduos, ambientalmente adequada, em aterros sanitários. O aterro 

sanitário é considerado a técnica de melhor custo-benefício e ambientalmente mais segura, 

para dispor os resíduos sólidos, minimizando danos ambientais (ELK, 2007). 

O aterro sanitário comporta-se como um reator dinâmico porque produz, 

através de reações químicas e biológicas, emissões como o biogás de aterro, 

efluentes líquidos, como os lixiviados, e resíduos mineralizados (húmus) a 

partir da decomposição da matéria orgânica (ELK, 2007, p. 13).  

Destacam-se os municípios das mesorregiões de Campinas, Marília, Piracicaba e São 

José do Rio Preto, em que todos dispõem seus resíduos sólidos domiciliares (urbano/rural) e 

comerciais em aterros sanitários (TABELA 2). A mesorregião de Araçatuba também dispõe de 

aterros sanitários para resíduos domiciliares rurais e urbanos, mas não para os comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos Domiciliares Urbanos Domiciliares Rurais Comerciais

Aterro Sanitário 96 87 90

Aterro Controlado 7 6 6

Clandestino/Irregular 3 9 3

Não Menciona 5 9 12

Total 111 111 111

Disposição de Resíduos Sólidos (número de municípios)
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Tabela 2 - Tipos de Disposição Final encontradas por mesorregiões nos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS/Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos – PIRS. 

Nota: AT= Aterro Sanitário; AC= Aterro Controlado; C/I = Clandestino/Irregular; NM= Não Menciona. 

Fonte: Elaborada a partir dos PMGIRS e PIRS. 

 

 Com exceção da categoria ―Não Menciona‖, os aterros controlados são a segunda 

forma de disposição final mais expressiva encontrada nos Planos Municipais. Aterros 

controlados são ambientalmente inadequados e não são recomendados pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, ainda que os resíduos sejam dispostos de maneira controlada, com 

cobertura do solo. O principal problema dos aterros controlados é a falta de 

impermeabilização do solo e a ausência de tratamento do chorume produzido (GIMENES; 

HISING, 2017). Por isso, aterros controlados são considerados um intermediário entre o lixão 

e o aterro sanitário, porém, mais próximo ao lixão (FOGAÇA, 200?). Cabe destacar também 

que a má administração de um aterro, sanitário ou controlado, pode resultar na regressão do 

mesmo a lixões (GIMENES; HISING, 2017). Alguns planos apresentam as inadimplências 

encontradas nos aterros sanitários, durante as auditorias, tais como: presença de animais 

(urubus, cães, cavalos, etc., que se alimentam com os resíduos depositados no local), presença 

de catadores informais, resíduos expostos, e tratamento inadequado dos gases e líquido 

percolado (chorume) gerados na decomposição dos resíduos sólidos. Essas inadimplências 

geram consequências socioambientais, como por exemplo: zoonoses; contaminação por 

substâncias tóxicas; incêndios; degradação ambiental (CIPP, 2014).  

AT AC C/I NM AT AC C/I NM AT AC C/I NM

Araçatuba 5 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 3

Araraquara 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0

Assis 5 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0

 Bauru 8 6 1 0 1 5 1 0 2 6 1 0 1

Campinas 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

Itapetininga 5 5 0 0 0 4 0 1 0 4 0 1 0

Litoral Sul Paulista 5 4 1 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0

Macro Metropolitana Paulista 10 7 1 2 0 7 1 2 0 7 1 2 0

Marília 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Metropolitana de São Paulo 24 23 0 0 1 23 0 0 1 23 0 0 1

Piracicaba 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Presidente Prudente 10 7 1 1 1 1 0 5 4 5 0 0 5

Ribeirão Preto 14 13 1 0 0 13 1 0 0 13 1 0 0

São José do Rio Preto 7 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0

Vale do Paraíba Paulista 3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2

Total 111 96 7 3 5 87 6 9 9 90 6 3 12

Disposição de Resíduos Sólidos (número de municípios)

Domiciliares 
Mesorregiões

Domiciliares Comerciais
Municípios
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Os municípios que assumem a disposição irregular dos resíduos sólidos mencionam 

principalmente os Resíduos Sólidos Domiciliares Rurais e atribuem essa realidade à 

dificuldade de acesso dos caminhões de coleta, nas residências rurais. Consequentemente, a 

população rural acaba depositando os resíduos em locais inapropriados. A denominação 

―Clandestino/Irregular‖ é utilizada nos documentos, que evitam o uso da palavra ―lixão‖, mas 

na prática, a disposição clandestina e irregular é a disposição com características próxima a de 

um lixão, isto é, em céu aberto e sem nenhum tipo de tratamento adequado para o resíduo 

(GIMENES; HISING, 2017). 

Alguns municípios (Guararapes, Pereira Barreto, Valparaíso, Agudos, Lençóis Paulista, 

Guarulhos, Adamantina, Martinópolis, Osvaldo Cruz, Pirapozinho, Presidente Prudente, 

Lorena e Ubatuba) apresentam um déficit de informações sobre a disposição final dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, Rurais e/ou Comerciais (TABELA 2). A ausência de informações 

é um obstáculo na gestão adequada dos resíduos, pois sem o diagnóstico dos resíduos sólidos 

produzidos no município, o planejamento e as metas ficam inviabilizadas.  

Cabe salientar que dos 111 municípios analisados, apenas 17 (QUADRO 1) trazem 

alguma informação a respeito da destinação dos resíduos sólidos produzidos, ou seja, 

qual/quais os tipos de tratamento esses resíduos estão recebendo antes de serem dispostos no 

seu destino final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
181 

Quadro 1 - Tipos de destinação encontrados por municípios nos Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS/Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos – PIRS. 

 

 

Fonte: Elaborada a partir dos PMGIRS e PIRS. 

 

A ausência das informações dificulta a análise da condição dos resíduos sólidos nos 

municípios, bem como verificar se estes estão cumprindo a gestão e gerenciamento adequado, 

como estabelecido na PNRS (Lei nº 12.305/10). A essencialidade da destinação e disposição  

adequada de resíduos e rejeitos é identificada, dentre outros, no Capítulo II - Definições, nos 

Incisos: 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos 

disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 

que não a disposição final ambientalmente adequada;  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 

sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 

cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 

(BRASIL, 2010).  

A literatura apresenta que, no Brasil, as maneiras ambientalmente corretas de 

destinação de resíduos sólidos são pouco utilizadas e que, portanto, grande parte dos resíduos 

vai para os aterros, sem nenhum tipo de tratamento prévio, contribuindo para o aumento da 

Município Tipo de Destinação Final

Araçatuba Reciclagem

Guararapes Reciclagem

Lins Área de Transbordo e Triagem (ATT)

São João da Boa Vista Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Francisco Morato Reutilização

Guararema Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Itapecerica da Serra Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Mairiporã Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Mogi das Cruzes Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Praia Grande Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Santa Isabel Área de Transbordo e Triagem (ATT)

São Paulo Área de Transbordo e Triagem (ATT)

São Vicente Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Martinópolis Reciclagem

Teodoro Sampaio Compostagem

Morro Agudo Área de Transbordo e Triagem (ATT)

Sertãozinho Área de Transbordo e Triagem (ATT)
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produção de rejeitos e a consequente diminuição do tempo de vida útil dos aterros (MMA, 

2017b). Contudo, 71 dos municípios analisados, apresentam coleta seletiva. Ainda que, a 

coleta não atenda 100% da área dos municípios, segundo a CONAES (2014), a atuação dos 

catadores de materiais recicláveis, sejam eles, informais ou organizados em 

cooperativas/associações é indispensável no serviço de limpeza urbana/rural e contribuem 

para melhor aproveitamento dos resíduos gerados. 

Isto posto, mesmo sabendo que a PNRS é um instrumento importante para gestão 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e que, por tanto, é um marco na política 

ambiental do País, a sua efetivação depende da participação e comprometimento dos estados, 

municípios, gestores e comunidade. Assim, a disponibilização das informações básicas a 

respeito da disposição e destinação dos resíduos sólidos são essenciais para que o município 

possa planejar e gerenciar corretamente os resíduos sólidos.  

 

Considerações Finais 

 

 Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS/Planos 

Intermunicipais de Resíduos Sólidos – PIRS são importantes instrumentos de planejamento de 

ações que visem um ambiente mais sustentável e, por isso, os municípios devem respeitar as 

metas propostas, priorizando os princípios propostos pela PNRS, primeiramente na 

diminuição contínua da geração de resíduos e posteriormente na destinação adequada 

(reutilização, reciclagem, tratamento) e, por fim, disposição final ambientalmente adequada.  

O aumento da disposição adequada dos resíduos sólidos, em aterros sanitários, reflete 

no êxito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na medida em que os municípios 

vão se adequando as metas propostas pela lei, com isso, são poucos os municípios que 

dispõem seus resíduos em locais irregulares/clandestinos. Porém, é observado a falta de 

responsabilidade com a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Uma obrigação 

prescrita por lei, mas que a maioria dos municípios não realiza, enviando os resíduos sólidos 

domésticos (domiciliares e rurais) e comerciais, diretamente para a disposição final.  

 A falta de comprometimento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o 

meio ambiente, também, é observada na ausência das informações básicas obrigatórias 

(diagnóstico da destinação e disposição dos resíduos sólidos gerados), dificultando a gestão e 
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o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos produzidos no município e consequentemente, 

nos estados e no País.   
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Resumo:O presente trabalho realizou uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de Natureza, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, tendo em vista a relevância destas categorias para o debate ambiental e para a 

Geografia. Buscou-se uma reflexão teórica sobre estes conceitos, correlacionando-os e conectando-os a seus 

respectivos contextos históricos. Natureza, concebida inicialmente numa visão cosmológica, converteu-se em 

recurso e separada do homem. A noção de Meio Ambiente surgiu num contexto marcado pela fragmentação 

entre sociedade e natureza, tornando-se um conceito ambíguo e impreciso. Sustentabilidade esteve, desde 

sempre, ligado ao processo de desenvolvimento econômico. Por fim, procurou-se demonstrar de que forma a 

Geografia se apropriou destas categorias em seus esforços de interpretação sobre a relação entre Sociedade e 

Natureza.  
Palavras-chave:natureza; meio ambiente; sustentabilidade; conceito; geografia. 

 

 

Resumen:El presente trabajo pretendió realizar un rescate conceptual de Naturaleza, Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, teniendo en vista la relevancia de estas categorías para el debate ambiental y para la propia 

Geografía. Se buscó una reflexión teórica sobre estos conceptos, correlacionándolos y conectándolos a sus 

respectivos contextos históricos. La naturaleza, concebida inicialmente en una visión cosmológica, se convirtió 

en recurso y separada del hombre. La noción de Medio Ambiente surgió en un contexto marcado por la 

fragmentación entre sociedad y naturaleza, convirtiéndose en un concepto ambiguo e impreciso. La 

sostenibilidad ha estado, desde siempre, vinculada al proceso de desarrollo económico. Por último, se buscó 

demostrar de qué forma la Geografía se apropió de estas categorías en sus esfuerzos de interpretación sobre la 

relación entre Sociedad y Naturaleza. 
Palabras Claves:naturaleza; medio ambiente; sostenibilidad; concepto; geografía. 

 

 

Introdução 

O texto, apresentado em forma de revisão bibliográfica,aborda o processo de 

construção dos conceitos de Natureza, Meio Ambiente e Sustentabilidade, entendidos ora 

como sinônimos, ora como dotados de certa especificidade, de acordo com o contexto 

histórico e as matrizes teóricas e metodológicas de cada fonte consultada. Salientamos que 

não foi nossa intenção esgotar a revisão bibliográfica sobre o assunto, obviamente, dado o 

volume e abrangência de estudos sobre o tema e sua complexidade. O propósito do artigo foi 
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contribuir com o debate sobre a construção do conhecimento com base nestas categorias tão 

caras à questão ambiental e à ciência geográfica. 

 

Metodologia  

O método, envolvendo pesquisa e revisão bibliográfica, iniciou-se com a etimologia 

das palavras natureza, meio ambiente e sustentabilidade. Posteriormente, procedemos ao 

resgate da construção destes conceitos historicamente, consultando autores de matrizes 

teóricas e/ou metodológicas distintas. Num terceiro momento, voltamos nossa atenção para a 

história do pensamento geográfico e procuramos explicitar, em algumas notas, de que forma a 

Geografia se apropriou destas categorias em seus esforços de interpretação sobre a relação 

entre Sociedade e Natureza. 

 

Resgate aos conceitos de Natureza, Meio Ambiente e Sustentabilidade   

Quando se discute os termos natureza, meio ambiente e sustentabilidade é preciso 

enfatizar que o trabalho de pesquisa histórica destes enquanto conceitos, muitas vezes, esbarra 

em contradições e problemas de delimitação e definição dos conteúdos. Aqui, assume-se o 

conceito de Natureza como norteador para as discussões sobre Meio Ambiente e 

Sustentabilidade que ocorreram já no âmbito da ciência moderna.   

A etimologia da palavra natureza provém do latim natura, que é a soma do 

verbo nasci (nascer) com o sufixo urus (força que gera).   

O uso do conceito de Natureza está relacionado ao estágio de desenvolvimento 

científico-tecnológico da sociedade (MORAIS, 1999). De acordo com Springer (2010, p. 

168), a noção de Natureza é subjetiva e não há verdade absoluta sobre ela, tendo em vista que 

a mesma é produto do homem dentro de um contexto histórico, filosófico e geográfico 

específico. ―A natureza é o que os homens denominam que ela seja [...]. E a partir desta 

construção humana estabelecemos formas de concebê-la e de nos relacionarmos com ela‖.   

No Quadro 1 sintetizamos as principais concepções de Natureza diante do contexto 

histórico preponderante. Não houve pretensão, porém, de dar linearidade ao entendimento do 

conceito, visto que eles são atemporais e transitam entre os diferentes períodos históricos, 

redimindo-se ao novo ou contrapondo-se a ele. 
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Quadro 1 – Princípios e concepções de Natureza em diferentes períodos históricos 

Período Princípios Concepção Referências 

Pré-história 

 Superdeterminismo mágico. 
 Comportamentos humanos e fenômenos do mundo possuem 

a mesma essência natural. 
 Não há uma separação clara entre o mundo natural e o 

mundo social. 
 Natureza como algo misterioso e obstáculo. 

Natureza 

mágica 

 

Grécia 

Antiga 

• Rompimento com o sobrenatural e reconhecimento da 

especificidade da consciência humana. 

• Physis como o princípio único que ligava e organizava todas 

as coisas. 

• Tentativa de explicar a natureza das coisas a partir do 

conhecimento de seus elementos constituintes, livre do 

misticismo e da religião. 

• Não havia distinção entre a Natureza e o Homem, este é parte 

integrante da primeira. 

Natureza 

cosmológica 

(Physis) 

Escola 

Jônica 

Escola de 

Mileto 

Platão 

Sócrates 

Aristóteles 

Greco-

Romano 

• Síntese entre o pensamento grego e a verdade cristã. 

• Natureza como obra de Deus e as máquinas como obras do 

homem. 

• O homem não tem mais seu lugar como as coisas, ele 

transcende e não pertence mais a natureza. 

Natureza 

divinizada 

Santo 

Agostinho 

São Tomaz 

de Aquino 

Idade 

Moderna 

• Visão matemática e geométrica do mundo. 

• Separação total entre homem e natureza. 

• Visão dicotômica de Natureza – recurso a ser explorado 

versus impossibilidades de agente sobre os eventos naturais. 

Natureza 

Mecanizada 

Copérnico 

Descartes 

Isaac 

Newton 

Francis 

Bacon 
Revolução 

Industrial 

• Conceito de natureza técnica com valor prático de uso 

industrial. 

• Natureza concebida como algo a ser possuído e dominado. 

• Separação no campo do pensamento e na realidade objetiva 

entre homem e natureza. 

• Ciências Naturais x Ciências Sociais. 

Iluminismo 

• Teoria Quântica e da Relatividade dão novo entendimento à 

natureza. 

• Teoria da Evolução afasta a ideia antropocêntrica e o homem 

passa a ser visto como produto da natureza. 

• Soerguimento de barreiras nos campos do conhecimento levou 

aos equívocos do darwinismo social, reduzindo o social ao 

natural, biológico. 

Natureza 

orgânica 

Albert 

Einstein 

Charles 

Darwin 

C
o

n
te

m
p

o
râ

n
eo

 

• Positivismo, neopostivismo. 

• Sobreposição da técnica ao pensamento e a coisificação do 

mundo uniformizaram a ciência natural e social. 

• Consagrou a Ciência Natural como o estudo da natureza e a 

Ciência Social, da sociedade. 

• Materialismo Histórico. 

• Historicidade da natureza e naturalidade da história. 

• História da natureza e da sociedade é um processo único. 

• Entende-se que é por meio do trabalho humano que ocorre a 

produção da natureza. 

Natureza 

histórica 

AugustoCo

mte 

Karl Marx 

Friedrich 

Engels 

Fonte: Morais (1999), Kesselring (2000), Oliveira (2002) e Springer (2010). 
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Percebe-se que a visão dicotômica entre Natureza e Sociedade marca o 

desenvolvimento da ciência ocidental moderna, mas nem sempre esta foi a tônica do debate. 

Na ideia contemporânea de Natureza, ora ela é vista como externa ao homem, ora é concebida 

inseparável dele. Para Morais (1999), a natureza torna-se um objeto que deve ser dominado 

pelo homem por meio de sua força produtiva, embora nem todos eles sejam proprietários dela. 

Ainda segundo a autora (op. cit.), a natureza externalizada é dada ora como hostil, ora como 

harmoniosa e virtuosa.  

Na perspectiva de separação entre a natureza das coisas e a natureza dos homens, 

alguns autores tentam marcar esta inter-relação. Para Shiva (2000), o termo recursos naturais 

sofreu uma ruptura conceitual com o advento da industrialização e do colonialismo. 

Originalmente o conceito remetia a uma ideia de reciprocidade e zelo dos homens para com a 

natureza, para o próprio bem do ser humano. Com o colonialismo e a industrialização, a 

natureza passou a ser considerada ―um repositório de matérias-primas que aguardam sua 

transformação em insumos para a produção de mercadorias‖ (SHIVA, 2000, p. 300). 

Na inter-relação entre Natureza e Sociedade, Rehbein (2010) destaca que o termo 

ambiente ora remete ao entorno físico e, por isso, natureza, e outras vezes deixa de ser 

natureza frente às concepções sociais.  

Sanchez (2006, p. 18), por sua vez, apresenta que o conceito de Meio Ambiente é 

amplo, multifacetado e maleável, podendo ―ser reduzido ou ampliado de acordo com 

necessidades do analista ou interesses envolvidos‖.  

Pensando na definição de Meio Ambiente, Geraldino (2014) ressalta a necessidade de 

se afirmar as características dos seres de que se fala para encontrar as propriedades do seu 

ambiente. Dessa forma, apresenta três tipos fundamentais de seres: (a) inanimados ou não-

vivos; (b) vivos ou orgânicos, (c) conscientes ou humanos. Assim, o autor considera:  

• O ambiente das coisas: "O ambiente relativo aos seres inanimados, não-vivos ou 

inorgânicos, age sobre eles deteriorando-os. A relação ser/meio, nesse caso, é constituída 

por uma via de mão única" (GERALDINO, 2014, p. 404). Por exemplo, uma pedra que se 

deteriora e transforma-se em areia, a forma se dilui e muda-se a outra.  

• O ambiente dos viventes: "[...] ao mesmo tempo em que é negado pelo meio, o ser 

depende igualmente do meio para continuar a ser; em outras palavras, o meio nega e 

afirma o ser concomitantemente" (GERALDINO, 2014, p.406). Ou seja, o ser vivo está 
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sujeito as influências do meio em que vive, lutando para sobreviver ao mesmo tempo que 

depende das condições em que está, uma mescla de adversidades e possibilidades.  

• O ambiente dos humanos: destaca-se a capacidade simbólica do ser humano. "A 

instauração do módulo simbólico não só modificou nossa relação com o entorno, mas 

também implicou mudanças radicais no próprio processo da evolução natural" 

(GERALDINO, 2014, p. 408). 

Portanto, ―O conceito de ambiente é flexível. [...]. Todavia, tais observações remetem 

à possibilidade de múltiplas articulações teórico-metodológicas que podem nos aproximar da 

complexidade organizacional do espaço geográfico‖ (REHBEIN, 2010, p. 172).  

 Bertrand e Bertrand (2007) destacam que o conceito de Meio Ambiente, 

historicamente, evoluiu de uma concepção naturalista da flora e da fauna para uma visão de 

comunidade (biocenose) e, posteriormente, para uma concepção ecologicamente mais 

elaborada, em parte inspirada pelo conceito de Ecossistema. 

Na atualidade, o conceito de Meio Ambiente encontra-se mais robusto e tem situado o 

homem não mais como agente externo, mas como elemento integrante e ativo no meio. A 

conceituação trazida por Troppmair (1992, p. 1) já demonstrava a ruptura com a concepção 

puramente naturalista ao incorporar os aspectos nóoticos, sendo, portanto, o meio ambiente 

―um complexo de elementos abióticos, bióticos e noóticos que interagem entre si com 

reflexos recíprocos afetando de forma direta todos os seres vivos, inclusive o homem‖.  

A noção de Meio Ambiente viu-se ampliada também na doutrina jurídica brasileira. 

Conforme destacou Sirvinskas (2018), embora a Política Nacional de Meio Ambiente tenha 

definido Meio Ambiente como ―o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas‖ 

(BRASIL, 1981), a doutrina, ciente das limitações desse conceito, ampliou-o para abranger 

também as esferas cultural, artificial e do trabalho. Diante disso, a interpretação de meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, dada pela Constituição Federal de 1988, concilia 

desenvolvimento e meio ambiente, compatibilizando-os de forma a considerar as suas inter-

relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, dentro de 

uma dimensão tempo/espaço no processo contínuo de planejamento (BRASIL, 1988).  

Mesmo diante de sua evolução conceitual, a concepção naturalista de Meio Ambiente 

ainda persiste, o que faz parecer um desafio para a nova geração de cientistas e ambientalistas 

incorporarem na abordagem ambiental a perspectiva humana (social, econômica, política e 
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cultural), enxergando o homem não como um fator, mas como elemento constituinte do 

ambiente (MENDONÇA, 2001). 

Neste sentido, o termo sustentabilidade tem ganhado, há algumas décadas, notoriedade 

no discurso ambientalista e econômico, apostando numa relação harmoniosa entre Sociedade 

e Natureza.  

Boff (2017, n.p), em consulta aos dicionários atuais e clássicos
1
, esclarece que na "raiz 

de sustentabilidade e de sustentar está a palavra latina sustentare com o mesmo sentido que 

possui em português". O autor argumenta que há dois significados para o conceito de 

Sustentabilidade: um ativo e outro passivo.  

A acepção ativa de sustentar "enfatiza a ação feita de fora para conservar, manter, 

proteger, nutrir, alimentar, fazer prosperar, substituir, viver"(BOFF, 2017, n.p). Desta forma, 

"sustentabilidade representa os procedimentos que tomamos para permitir que a Terra e seus 

biomas se mantenham vivos, protegidos, alimentados de nutrientes a ponto de estarem sempre 

bem conservados e à altura dos riscos que possam advir‖ (BOFF, 2017, n.p). 

Já o significado passivo de sustentar remete à ideia de "equilibrar-se, manter-se, 

conservar-se sempre à mesma altura, conservar-se sempre bem" (BOFF, 2017, n.p). Nesta 

perspectiva, sustentabilidade é definido por "tudo o que a Terra faz para que um ecossistema 

não decaia e se arruíne"(BOFF, 2017, n.p). Assim, a Terra é responsável por manter 

condições para que ela e seus biomas se conservem como são, mas também coevoluam, 

fortaleçam-se e prosperem. 

Contudo, Boff (2017) adverte que o conceito de Sustentabilidade tem uma história 

bastante antiga, com mais de 400 anos. 

Na época do mercantilismo,o uso intensivo de madeira pela sociedade europeia, como 

matéria prima para suas atividades - por exemplo a construção de barcos e edificações, e 

sendo a principal fonte de combustível –fez surgir uma preocupação com o uso racional das 

florestas. Boff (2017) assinala que foi na Alemanha, em 1560, na Província da Saxônia, 

através dos escritos sobre silvicultura (produção e manejo de florestas), que surgiu a palavra 

Nachhaltigkeit, que significa Sustentabilidade.  Porém, já naquela época, a preocupação com 

a manutenção da exploração econômica de recursos naturais motivava o emprego do conceito 

de sustentabilidade: "devemos tratar a madeira com cuidado (...), caso contrário, acabar-se-á o 

negócio e cessará o lucro" (BOFF, 2017, n.p). Estas foram as palavras do capitão Hans Carl 

                                                 
1
Novo Dicionário Aurélio e Dicionário de Verbos e Regimes, de Francisco Fernandez (1942).  
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von Carlowitz que, em 1713, na Saxônia (Alemanha), "escreveu um verdadeiro tratado na 

língua científica da época, o latim, sobre a sustentabilidade (...) das florestas com o título de 

Sylviculturaoeconomica." (BOFF, 2017, n.p). 

Foi então, no contexto da silvicultura, que o conceito de Sustentabilidade nasceu e se 

manteve vivo até o início do século passado.  

Um bom número de autores concordam que o termo sustentabilidade ganhou 

notoriedade mundial enquanto adjetivo ao conceito de Desenvolvimento, na década de 1970, a 

partir das reuniões organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), "quando surgiu 

forte a consciência dos limites do crescimento que punha em crise o modelo (de 

desenvolvimento) vigente praticado em quase todas as sociedades mundiais"(BOFF, 2017, 

n.p).   

A definição clássica do conceito de Desenvolvimento Sustentável provém do relatório 

da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
2
 (CMMAD), publicado em 

1987, denominado Our Common Future: ―Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

em satisfazer suas próprias necessidades‖ (NASCIMENTO, 2012, p.54). 

Para Nascimento (2012, p. 51), a partir da publicação do citado relatório, abriu-se "um 

imenso debate na academia sobre o significado de desenvolvimento sustentável". Para este 

autor, o conceito de desenvolvimento sustentável "se tornou um campo de disputa, no sentido 

utilizado por Bordieu, com múltiplos discursos que ora se opõem, ora se complementam". 

Dessa forma, a polissemia do conceito é a maior representação de um campo de forças que 

envolve desde governos, empresariado, representantes políticos, até os movimentos sociais e 

organismo multilaterais.  

Não obstante, Boff (2017) registra que a definição clássica do Desenvolvimento 

Sustentável carrega consigo a busca pela satisfação das necessidades humanas em três 

dimensões: a econômica, a ambiental e a social. O modelo-padrão de desenvolvimento 

sustentável que aparece nos discursos oficiais de governos e conceitualmente adotado por 

empresas se resume na frase: "Para ser sustentável o desenvolvimento deve ser 

economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto"
3
 (BOFF, 2017, n.p). 

                                                 
2
Comissão dirigida pela ex-primeira ministra da Noruega, Gro Harlen Brundtland. O relatório publicado pela 

comissão também é conhecido como Relatório Brundtland.  
3

É o famoso tripé chamado de Triple Botton Line (a linha das três pilastras) que deveriam garantir a 

sustentabilidade. O conceito foi criado em 1990 pelo britânico John Elkington, fundador da ONG SustainAbility, 
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Nascimento (2012) ressalta que, apesar de haver um consenso de que o 

desenvolvimento sustentável se concentra nas três dimensões citadas, há alguns autores, 

inclusive o próprio, que consideram a relevância de outras dimensões da sustentabilidade, 

como o poder e a cultura. Segundo o mesmo, não dar o devido destaque à dimensão política 

do desenvolvimento sustentável é escamotear a "assimetria de poder no âmbito da sociedade" 

(NASCIMENTO, 2012, p.56) 

Boff (2017) argumenta que o discurso de sustentabilidade de empresas e governos, em 

geral, é retórico e vazio, pois 

Tudo é realizado desde que não se afetem os lucros, não se enfraqueça a 

competição e não se prejudiquem as inovações tecnológicas. Aqui, a 

utilização da expressão "desenvolvimento sustentável" possui uma 

significação política importante: representa uma maneira hábil de desviar a 

atenção para os reais problemas, que são a injustiça social nacional e 

mundial, o aquecimento global crescente e as ameaças que pairam sobre a 

sobrevivência de nossa civilização e da espécie humana (BOFF, 2017, n.p). 

Sachs (2000), ao desvelar os fatos históricos que abriram caminho para o casamento 

entre desenvolvimento e meio ambiente, mostra como a ideologia desenvolvimentista evocou 

a erradicação da pobreza, em nível de discurso, como meta principal para a manutenção dos 

programas desenvolvimento pelo mundo.  

Citando o Relatório Brundtland: "Pobreza reduz a capacidade das pessoas de 

usar recursos de uma maneira sustentável; ela intensifica a pressão sobre o 

meio ambiente... Uma condição necessária, mas não suficiente, para a 

erradicação da pobreza absoluta é um crescimento relativamente rápido nas 

rendas per capita no Terceiro Mundo". O caminho assim estava livre para o 

casamento entre "meio ambiente" e "desenvolvimento"(SACHS, 2000, 

p.121). 

 

A relação entre Sociedade e Natureza no contexto da ciência geográfica 

A Geografia se desenvolve enquanto ciência no decorrer do século XIX, centrada em 

duas vertentes, isto é, no estudo da diferenciação espacial da superfície terrestre e na relação 

homem-meio (CAPEL, 1981). 

Sob influência do positivismo formal e do raciocínio indutivo, a ciência geográfica é 

caracterizada inicialmente como uma ciência de síntese, descritiva e empírica, conferindo o 

caráter idiográfico da chamada Geografia Tradicional ou Clássica. Nessa época, ganharam 

visibilidade a escola alemã de Geografia, expressa nas obras clássicas de Alexander von 

                                                                                                                                                         
que se propõe exatamente a divulgar estes três momentos como necessários a todo desenvolvimento 

sustentável. (BOFF, 2017) 
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Humboldt (1769-1859), Carl Ritter (1779-1859) e Friedrich Ratzel (1844-1904), e a escola 

francesa de Geografia, que teve como principal expoente Paul Vidal de La Blache (1845-

1918). 

As escolas alemã e francesa de Geografia pautaram-se no princípio baconiano de 

conhecimento da natureza e no seu domínio pelo ser humano, predominando uma definição 

de Natureza e Meio Ambiente ainda bastante naturalista e utilitarista, que ainda se sobressai 

nos dias atuais (BISPO, 2012).  

O surgimento da Geografia Quantitativa (ou Teorética), caracterizada pela vinculação 

à filosofia neopositivista, pela adoção do raciocínio hipotético-dedutivo, pelo embasamento 

em leis e teorias emprestadas das ciências naturais e por uma renovação em termos de 

linguagem (matemática), trouxe certo vigor a Geografia Física, nos quesitos planejamento e 

organização do espaço, bem como na exploração de recursos naturais. Essa renovação no 

processo de investigação e análise da Geografia se deu através do uso de técnicas estatísticas, 

da análise fatorial, dos modelos preditivos e diagramas, entre outros (ANDRADE, 2004; 

MENDES, 2010 apud GAMA, MELO, MORAIS, 2015). 

 Dessa forma, observamos que, "[...] Este paradigma procura leis ou regularidades 

empíricas sob a forma de padrões espaciais" (SOUZA, MARIANO, 2008, p.83), notando-se a 

consideração da natureza como recurso, o que, por sua vez, influiu no uso da Teoria Geral dos 

Sistemas, com a relação ao organismo-meio (GAMA, MELO, MORAIS, 2015). Na Geografia 

Física, temos a proposição de Viktor Sotchava com o ―geossistema‖ como abordagem 

metodológica marcante. Utilizando-se de análise integrada, ou seja, uma conexão natureza-

sociedade, tem-se que ―Os Geossistemas são fenômenos naturais, porém seu estudo engloba 

os fatores econômicos e sociais das paisagens modificadas pelo homem‖ (SOUZA, 

MARIANO, 2008, p.87).  

Nas décadas de 1970 e 1980, a corrente de pensamento geográfico com abordagem 

crítica deixa de ver o homem com um ser passivo em relação à natureza e entende-o ―como 

principal atuante sobre o meio, produzindo seu espaço‖ (SOUZA, MARIANO, 2008, p.83). 

Assim, o materialismo histórico e a dialética, enquanto método, passam a ser incorporados 

pelos geógrafos desta corrente.  

Conforme destaca Casseti (1991) apud Bispo (2012), a concepção de Natureza para a 

corrente crítica do pensamento geográfico diferencia-se em dois momentos. No primeiro, a 

natureza é incorporada ao homem e este a utiliza como valor de uso, ao passo que no segundo 
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momento a natureza é caracterizada pelo valor de troca. Desse modo, Karl Marx concebe a 

natureza como produto social, em que a relação homem-meio é mediada pelo trabalho. 

Conforme apresentam Moraes e Costa (1984, p.54), Engels ―[...] foi o único autor 

clássico do marxismo a tentar desenvolver uma reflexão sistemática no domínio das ciências 

naturais.‖ Esse autor escreveu a obra intitulada Dialética da Natureza, porém foram tecidas 

críticas severas a mesma, como concessões ao positivismo e darwinismo.  Dessa forma, ―A 

natureza apresenta formas de causalidade distintas dos processos sociais. A dialética deve ser 

concebida, então, como o modo específico de captar o movimento do ser social‖ (MORAES; 

COSTA, 1984, p.55). 

Na Geografia Humanista, temos que o indivíduo vincula-se ao lugar, ao ambiente em 

que vive. Tuan (1980) expõe que as pessoas podem desenvolver uma capacidade excepcional 

de adaptação frente um meio ambiente hostil.  

No Ártico, por exemplo, há épocas em que nenhum horizonte separa o céu 

da terra, quando a cena é visualmente indiferenciada. No entanto, o esquimó 

é capaz de viajar cento e cinquenta quilômetros, ou mais, através dessas 

terras desoladas(TUAN, 1980, p. 89). 

Tuan (1980) destaca ainda a integração entre o meio ambiente e a visão de mundo dos 

povos: ―Como meio de vida, a visão do mundo reflete os ritmos e as limitações do meio 

ambiente natural‖ (TUAN, 1980, p. 91).  

No final do século XX entram em discussão metodologias que tentam reaproximar a 

Geografia e a Ecologia, como a Ecogeografia, apresentada por Jean Tricart e Jean Killian, 

cujo objetivo é estudar como o homem se integra aos ecossistemas, ou melhor, 

[...] como esta integração é diversificada em função do espaço terrestre, 

envolvendo dois aspectos principais: a dependência natural dos homens ao 

ecossistema e as modificações voluntárias ou não que o homem provoca nos 

ecossistemas (SOUZA, MARIANO, 2008, p.87). 

Na atualidade, ganha espaço na Geografia uma abordagem socioambiental, em que 

prevalece a visão holística dos fenômenos, apoiando-se, segundo Bispo (2012), no princípio 

da ética e na concepção de sociedade enquanto sujeito, ou seja, não apenas como agente, mas 

tendo sua dimensão social incorporada aos problemas ambientais. 

Nos estudos sobre as cidades sustentáveis ou o desenvolvimento urbano sustentável 

destacam-se trabalhos de autores que não necessariamente adotam uma abordagem geográfica 

para explicação dos fenômenos socioambientais. Exemplos são os trabalhos de 
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Haughton&Hunter (2004)
4
, Acselrad (1999) e Jacobi (1997)

5
. Já em relação a pesquisas sobre 

qualidade de vida em ambientes urbanos e planejamento urbano, com uma visão geográfica 

do fenômeno, sobretudo por um viés crítico, é notável a contribuição de geógrafos, por 

exemplo os trabalhos de Silva, De Souza & Leal (2012) e Souza (2001)
6
. 

Já autores da Geografia Agrária nacional tem pensado a questão do desenvolvimento 

rural sustentável também por um viés crítico e de desconstrução. Montenegro Gómez (2012) é 

radical ao evocar o conceito de decolonialidade para exaltar povos e comunidades tradicionais 

na América Latina que realmente praticam uma racionalidade e relação com a natureza que se 

sustentam ao longo de sua existência. Júnior (2010) denuncia as condições nada sustentáveis 

de trabalho que se submetem um número cada vez maior de trabalhadores do chamado 

complexo do agrohidronegócio que, em nome da sustentabilidade da atividade primária 

nacional, promovem grandes obras estruturais para escoamento da produção e acumulação de 

capital. 

 

Considerações Finais 

 Pode-se observar que as questões e os conceitos relativos a Natureza, Meio Ambiente 

e Sustentabilidade estão dentro de um contexto multidisciplinar. Ao longo da trajetória 

histórica, diferentes métodos de interpretação foram utilizados nos estudos científicos, o que 

igualmente influenciou a Geografia. 

As relações Sociedade x Natureza e Homem x Ambiente foram tratadas ao longo da 

história sob diversas abordagens e campos de estudo, inclusive na Geografia, a qual teve, e 

continua tendo, contribuições essenciais para o debate sobre a natureza. Conforme 

demonstrou Bertrand e Bertrand (2007), a natureza é primeiramente espaço dentro da 

concepção geográfica, espaço este cada vez menos natural e cada vez mais antropizado.  

Por fim, importa ressaltar que determinados conceitos, como Natureza, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, são utilizados conforme a visão de mundo de quem os emprega 

e atendem a objetivos específicos, dotados de intencionalidade, o que obriga o pesquisador a 

observar cuidadosamente o discurso construído, o método adotado e os verdadeiros interesses. 

 

                                                 
4
 HAUGHTON, Graham; HUNTER, Colin. Sustainable Cities. Routledge, 2003. 368p. 

5
JACOBI, Pedro. Meio ambiente urbano e sustentabilidade: alguns elementos para a reflexão. In: 

CAVALCANTI, Clóvis (Org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Paulo: 

Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. p. 384-390. 
6
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 558 p. 
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Resumo:Um clima de expectativa com relação às NDC chinesas caracterizou o contexto das negociações 

climáticas internacionais que culminaram com a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Isso porque o país 

emergiu, a partir de 2007, como principal emissor global de gases de efeito estufa. Com suas taxas de 

crescimento econômico ao longo das últimas décadas, refletindo o comprometimento do planejamento do país 

em não apenas avançar no desenvolvimento industrial, mas também ampliar a diversidade setorial da economia 

chinesa, o país retomou um papel relevante no cenário global, inclusive como fonte de um grande dinamismo 

tecnológico em setores associados às tecnologias limpas. O objetivo deste artigo consiste em apresentar as NDC 

chinesas no contexto dos investimentos energéticos dos bancos chineses. 

Palavras–Chave:NDC chinesas; tecnologias limpas; economia 
 

 

Resumen:Un clima de expectativa con respecto a las NDC chinas caracterizó el contexto de las negociaciones 

climáticas internacionales que culminaron con la firma del Acuerdo de París en 2015. Eso porque el país 

emergió a partir de 2007 como principal emisor global de gases de efecto invernadero. Con sus tasas de 

crecimiento económico a lo largo de las últimas décadas, reflejando el compromiso de la planificación del país 

en no sólo avanzar en el desarrollo industrial, sino también ampliar la diversidad sectorial de la economía china, 

el país retomó un papel relevante en el escenario global, incluso como fuente de un gran dinamismo tecnológico 

en sectores asociados a las tecnologías limpias. El objetivo de este artículo consiste en presentar a las NDC 

chinas en el contexto de las inversiones energéticas de los bancos chinos. 
Palabras clave:NDC chinas; tecnologías limpias; economía 

 

 

Introdução 
 

As negociações climáticas internacionais vivenciaram um ponto crucial em 2015, 

quando um novo regime climático foi proposto em substituição ao Protocolo de Quioto. Neste 
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novo regime, coube aos países (Partes) submeter ao Secretariado da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, suas Pretendidas Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (iNDC, na sigla em inglês) que, uma vez ratificado o Acordo de Paris, passam a 

ser chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). Um clima de grande 

expectativa com relação às NDC chinesas caracterizou o contexto dessas negociações, uma 

vez que o país emergiu, em 2007, como principal emissor global de gases de efeito estufa.  

Com suas taxas de crescimento econômico ao longo das últimas décadas, refletindo o 

comprometimento do planejamento do país em não apenas avançar no desenvolvimento 

industrial, mas também ampliar a diversidade setorial da economia chinesa, o país retomou 

um papel relevante no cenário global, inclusive como fonte de um grande dinamismo 

tecnológico em setores associados às tecnologias limpas.  

O objetivo deste artigo consiste em apresentar as NDC chinesas no contexto dos 

investimentos energéticos dos bancos chineses. 

A metodologia empregada para o alcance deste objetivo consiste na identificação e 

análise dos temas e das metas apresentadas pela China como suas Contribuições 

Nacionalmente Determinadas no âmbito das etapas preparatórias à negociação da COP21, em 

Paris. Os temas e metas foram apresentados no documento oficial sobre as NDCs 

(WRI/CAIT, 2018).  

Os dados sobre os investimentos dos bancos chineses – o Chinese Development Bank 

(CDB) e o Export-Import Bank of China (Ex-Im), - dizem respeito a empréstimos voltados ao 

setor de produção de energia em todo o mundo, no período de 2000 e 2017, conforme 

apresentados em Gallagher (2018). 

A apresentação dos resultados é organizada em duas seções, além desta breve 

introdução.  Na segunda seção, apresentam-se as CND chinesas, a partir do documento WRI-

CAIT (2018), organizando-as segundo um conjunto de critérios que compreende: a) sua 

abrangência nacional ou regional; b) medidas voltadas à construção de sistemas de baixo 

carbono; c) medidas de controle de emissões e de sumidouros de carbono; d) medidas para 

mudanças em estilos de vida e para promoção de resiliência; e) medidas de Inovação e de 

Ciência e Tecnologia; f) medidas Financeiras e Mercado de Carbono; g) medidas de 

transparência e participação; e h) medidas de promoção à cooperação internacional em 

mudanças climáticas. Este é um cômputo descritivo do documento oficial chinês sobre suas 

metas diante do Acordo de Paris. A terceira seção traz informações relevantes para a 
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compreensão do avanço dos investimentos chineses no setor de energia. Os dados 

correspondem, em sua maior parte, àqueles trazidos por Gallagher (2018) a respeito da 

atuação dos dois bancos chineses acima referidos. Uma última seção, traz comentários à guisa 

de conclusão que procuram evidenciar o caráter conflituoso desses investimentos diante da 

necessidade de descarbonização da economia global. 

 

Um breve olhar sobre as Contribuições Nacionalmente Determinadas chinesas 
 

As metas apresentadas pela China como suas NDC para o horizonte de 2030 podem 

ser conhecidas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Metas chinesas no âmbito de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas 
Tema Metas para o horizonte 2030 

Pico de emissões Alcançar o pico das emissões de CO2 por volta de 2030 e fazer seus melhores esforços 

para fazer esse pico antes desse horizonte 

Intensidade carbônica 

do PIB 

Reduzir as emissões de CO2 por unidade de PIB entre 60% e 65% com relação aos 

níveis de 2005 

Participação relativa de 

combustíveis 

renováveis 

Aumentar a parcela de combustíveis não fósseis no consumo primário de energia para 

cerca de 20% 

Setor florestal Aumentar o volume do estoque florestal em cerca de 4,5 bilhões de metros cúbicos 

com relação aos níveis de 2005 

Fonte: elaboração própria com base em CAIT/WRI 

 

Além disso, ainda no âmbito de suas NDC, a China pretende adaptar-se proativamente 

com relação ao problema das mudanças climáticas. As adaptações passam pela adoção de 

mecanismos e pela melhoria de capacitações que visam a defesa diante dos riscos das 

mudanças climáticas em diversos setores. Neste sentido, há adaptações em andamento e 

previstas para a agricultura, para o setor florestal, para recursos hídricos, para as cidades, para 

as áreas costeiras e outras ecologicamente vulneráveis. Ainda há o desenvolvimento de 

sistemas de alarmes prévios e de prevenção e redução de desastres.  

 

Algumas das medidas de política para o alcance das metas 
 

As medidas, ou ações, a serem tomadas pela China a fim de alcançar as metas 

apresentadas ao Secretariado da UNFCCC em 2015, serão implementadas por meio de 

políticas e outras ações nas seguintes áreas: construção civil; mudanças nos padrões de 

produção e consumo; política econômica; ciência, tecnologia e inovação e cooperação 

internacional (WRI-CAIT, 2018). 
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Os quadros de 2 a 9, abaixo, sintetizam as medidas apontadas no documento oficial 

chinês sobre as NDC do país. 

 

Quadro 2 - Estratégias Nacionais e Regionais para Mudanças Climáticas 
Nível das Estratégias Medidas 

Nacional 

Formular estratégias de longo prazo para a China, fortalecendo as leis e regulamentos 

sobre mudança climática, com o Programa Nacional sobre Mudanças Climáticas (2014-

2020) nos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social e o roadmap
1
(mapas 

estratégicos) para um desenvolvimento de baixo carbono. 

Outra proposta é fazer com que os indicadores relacionados à emissão de carbono 

desempenhem papel norteador, melhorando o sistema de avaliação de desempenho e 

prestação de contas sobre mudança climática e metas de desenvolvimento para baixo 

carbono. 

Regional 

 Programar políticas regionalizadas de mudança climática para ajudar a identificar alvos, 

tarefas e abordagens diferenciadas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para 

diferentes zonas de planejamento do desenvolvimento, com o objetivo de controlar 

rigorosamente as emissões de gases de efeito estufa e a intensidade de carbono nas Zonas 

Urbanizadas e, principalmente, nas Zonas Ecológicas, para o desenvolvimento otimizado 

e focalizado, além de acelerar as transformações verdes e de baixo carbono em antigas 

bases industriais e cidades baseadas em recursos naturais.  

Outro objetivo é reforçar o controle da intensidade do desenvolvimento, limitar a 

industrialização e a urbanização em grande escala com um mecanismo de retirada para 

as indústrias que não correspondam às funções das zonas de planejamento do 

desenvolvimento além de construir cidades de médio e pequeno porte, portanto 

incentivar a concentração moderada da população e impulsionar ativamente a produção 

em escala apropriada e industrialização da agricultura nas principais zonas de produção 

agrícola. Além disso, devem-se definir linhas vermelhas ecológicas
2
. 

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 3 - Medidas voltadas à construção de sistemas de baixo carbono 
Sistema Medidas 

Sistema Energético 

Controlar o consumo total e aumentar o uso limpo de carvão, além de aumentar sua 

eficiência na geração de eletricidade concentrada. Nas de usinas a carvão recém-

construídas, deve reduzir o consumo de carvão para cerca de 300 gramas equivalente por 

quilowatt-hora. 

Expandir o uso de gás natural: até 2020, atingir mais de 10% de seu consumo como 

energia primária e fazer esforços para atingir 30 bilhões de metros cúbicos de produção 

de metano, além de melhorar a recuperação e a utilização de gás de ventilação e gás 

associado ao campo de petróleo. 

Outras medidas são: utilizar energias de baixo carbono, como por exemplo, desenvolver 

energia nuclear de maneira segura e eficiente, a energia geotérmica, a bioenergia e a 

energia marítima, ampliar e acelerar o desenvolvimento da energia eólica e solar e 

também da energia hidrelétrica, com base na proteção ecológica e ambiental e no 

reassentamento de habitats. Sendo assim, as metas são: alcançar a capacidade instalada 

de energia eólica atingindo 200 gigawatts, para energia solar capacidade instalada 

                                                 
1
De acordo com Phallet al.(2003, p.361), o roadmap é uma técnica flexível que apoio ao planejamento 

estratégico, que permite "que os desenvolvimentos em tecnologia sejam mapeados e ligado a evolução do 

produto e oportunidades de mercado" (tradução própria). 
2
De acordo com Baiet al. (2015): "A "linha ecológica" pode ser definida como a área da linha de base ecológica 

necessária para fornecer serviços ecossistêmicos para garantir e manter a segurança ecológica, a segurança dos 

ambientes vivos e a segurança biológica." 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
202 

alcançando cerca de 100 gigawatts e a utilização de energia térmica atingindo 50 milhões 

de toneladas de carvão equivalente até 2020. 

Ademais, deve aumentar a energia distribuída e fortalecer a construção de smartgrids 

(redes inteligentes). 

Sistema industrial             

Embarcar em uma nova trajetória de industrialização, desenvolvendo uma economia 

circular, otimizando e revisando o catálogo de orientação do ajuste da estrutura 

industrial, controlando rigorosamente a expansão total das indústrias, como por exemplo: 

indústrias de serviços, desenvolvendo ativamente negócios de baixo carbono, turismo e 

de alimentos, acelerando a eliminação de desatualizadas capacidades de produção e 

promoção do desenvolvimento. Ainda deve haver o fortalecimento da gestão das 

emissões de carbono para novos projetos industriais e pesquisas e formulações de 

padrões de emissão de gases de efeito estufa para indústrias-chave.  

 Promover a quota do valor acrescentado de indústrias emergentes estratégicas, atingindo 

15% do PIB total até 2020 e o desenvolvimento de setores industriais de baixo carbono, 

implementando o Plano de Ação das Indústrias que abordam as mudanças climáticas 

(2012-2020) e formulando metas de controle de emissões de carbono e planos de ação 

em setores-chave;  

Controlar efetivamente as emissões dos principais setores, incluindo energia, ferro e aço, 

metais não-ferrosos, materiais de construção e indústrias químicas, por meio da 

conservação de energia e melhoria da eficiência além das emissões de metano dos 

campos de arroz e as emissões de óxido nitroso das terras agrícolas. 

Construir um sistema industrial e de agricultura baseado em reciclagem, promovendo a 

reestruturação da reciclagem em parques industriais, aumentando a reciclagem e a 

utilização de recursos renováveis e melhorando a taxa de produção de recursos além de 

promover a utilização abrangente da palha, a reutilização de resíduos agrícolas e 

florestais e a utilização abrangente de resíduos animais além de alcançar um crescimento 

zero da utilização de fertilizantes e pesticidas até 2020. 

Além disso, deve-se reduzir a produção e o consumo de HCFC-22 para usos controlados, 

com queda de sua produção em 35% em relação ao nível de 2010 até 2020 para alcançar 

um controle efetivo das emissões neste ano; e de 67,5% até 2025.  

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 4 - Medidas de controle de emissões e de sumidouros de carbono 
    Foco das medidas Medidas 

Controlando Emissões 

dos Setores de 

Construção e 

Transporte 

Embarcar em um novo padrão de urbanização de baixo carbono, otimizando o sistema 

urbano e o layout do espaço, integrando o conceito de desenvolvimento de baixo carbono 

em todo o processo de planejamento urbano, com isso, promover a forma urbana que 

integre indústrias com as cidades, além de melhorar a eficiência energética dos edifícios 

(os chamados edifícios verdes), prolongando sua vida útil com a qualidade, intensificar a 

transformação de conservação de energia para os já existentes, além de promover a 

reutilização de resíduos de construção. Promover a quota de edifícios verdes em edifícios 

recém-construídos de cidades e vilas, atingindo 50% até 2020. 

             Ademais, desenvolver um sistema de transporte ecológico e de baixo carbono, otimizando 

os meios de transporte, alocando corretamente os recursos de transporte público nas 

cidades de grande e médio porte, chegando a 30% até 2020 e incentivando o 

desenvolvimento e uso de meios de transporte de baixo carbono e ambientalmente 

amigáveis, como um sistema de transporte dedicado para pedestres e bicicletas nas 

cidades. 

Melhorar a qualidade da gasolina e promover novos tipos de combustíveis alternativos e 

também intensificar a recuperação e utilização de metano nos aterros sanitários. 

 Aumento dos 

sumidouros de carbono 

            Aumentar vigorosamente o reflorestamento, promovendo a plantação voluntária de 

árvores por todos os cidadãos, continuando a implementação de programas ecológicos 

importantes, incluindo a proteção de florestas naturais, restauração de florestas e 

pastagens de terras agrícolas, controle arenização de áreas próximas a Beijing e Tianjin, 
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plantio de florestas destruidoras de vento
3

, controle da desertificação rochosa, 

conservação da água e do solo, fortalecimento do manejo e manejo florestal e aumento 

do sumidouro de carbono floresta, e também fortalecer a prevenção de desastres 

florestais e a proteção de seus recursos e reduzir as emissões relacionadas ao 

desmatamento e com isso, estimular a proteção e restauração de áreas úmidas e aumentar 

sua a capacidade de armazenamento de carbono 

Continuar a restaurar as pastagens, promover o mecanismo de manutenção do equilíbrio 

solo e gado, prevenir sua degradação, restaurar sua vegetação, melhorar a prevenção de 

desastres e a proteção das terras agrícolas e melhorar o armazenamento de carbono no 

solo das pastagens. 

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 5 - Medidas para mudanças em estilos de vida e para promoção de resiliência 
Foco das medidas Medidas 

Promovendo o modo 

de vida de baixo 

carbono 

Melhorar a educação de todos os cidadãos sobre o modo de vida e consumo de baixo 

carbono, sendo assim, defender o consumo ecológico, saudável e civilizado. Encorajar 

institutos públicos a assumirem a liderança: de defender edifícios, campus, hospitais, 

estádios e acampamentos militares de baixo carbono, defender o consumo moderado, 

incentivar o uso de produtos de baixo teor de carbono e coibir a extravagância e o 

desperdício e melhorar o sistema de reciclagem de resíduos. 

Reforçando a 

resiliência global do 

clima 

 Melhorar a operação segura da infraestrutura de conservação de água, transporte e 

energia contra as mudanças climáticas, sendo assim, deve-se desenvolver e otimizar 

adequadamente a alocação dos recursos hídricos, implementando um regulamento mais 

rígido de gestão desses recursos, construir uma sociedade que economize água em todos 

os aspectos  e intensificar o desenvolvimento e utilização não convencional dos recursos 

hídricos, incluindo a reciclagem de água da chuva e de inundações, além da 

dessalinização da água do mar. 

Melhorar o mecanismo de resposta a emergências para eventos meteorológicos e 

climáticos extremos e no sistema de gestão da redução de desastres, como por exemplo, 

sustentar uma avaliação abrangente e a gestão de risco das mudanças climáticas, 

melhorar o monitoramento nacional, alerta precoce e sistema de comunicação sobre 

mudanças climáticas e ter plena consideração sobre as ações climáticas no planejamento, 

engenharia e construção da distribuição de forças produtivas, infraestruturas e grandes 

projetos. 

Formular um plano de contingência para a saúde pública sob os impactos das mudanças 

climáticas e melhorar a capacidade de serviços médicos públicos para se adaptarem a 

essas mudanças e também definir adequadamente as zonas funcionais das cidades, fazer 

arranjos gerais no desenvolvimento da infraestrutura e proteger efetivamente o sistema 

de segurança da cidade e melhorar a construção de instalações de conservação da água 

para fazendas, desenvolver rigorosamente a irrigação agrícola que poupa água e cultivar 

culturas que sejam resistentes ao calor e à seca. 

Isto posto, deve-se ainda realçar a resistência dos desastres marinhos e melhorar a 

resiliência sobre a gestão de zonas de costa e contra os desastres causados pelas 

mudanças climáticas, além de monitorar e avaliar o impacto das mudanças climáticas na 

biodiversidade e fortalecer a construção de infraestrutura florestal. 

 

Quadro 6 - Medidas de Inovação e de Ciência e Tecnologia 
Foco das medidas Medidas 

Inovando no padrão de 

crescimento e 

Desenvolvimento de 

baixo carbono 

Avançar e conduzir os pilotos de baixa emissão de carbono em províncias e cidades, bem 

como parques industriais, comunidades, empresas e de transporte. Portanto, é preciso 

facilitar a emergência de cidades de baixo carbono com distribuição racional de espaço, 

utilização intensiva de recursos, produção eficiente e de desenvolvimento verde 

                                                 
3
 Medida realizada para frear a expansão do Deserto de Gobi no país (PETRI, 2017). 
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habitável e inclusive, deve existir mais pesquisas para estabelecer um sistema de 

credenciamento das emissões de carbono para realizar pilotos de certificação de baixas 

emissões. 

Aprimorar o apoio em 

termos de ciência e 

tecnologia 

Fortalecer a pesquisa e desenvolvimento (P&D), sobre sistemas de alerta precoce para 

condições meteorológicas extremas e em tecnologias para poupar água e dessalinização 

da água do mar, comercialização e demonstração de tecnologias de baixo carbono, tal 

como a conservação de energia, energia renovável, tecnologias avançadas de energia 

nuclear e captura de carbono, utilização e armazenamento e a promoção de tecnologias 

utilizando dióxido de carbono para melhorar a recuperação de petróleo e metano de 

jazidas de carvão. Desenvolver também tecnologias de fixação biológica de nitrogênio, 

de agricultura protegida através da prevenção de pragas verdes e de doenças e melhorar o 

sistema de apoio técnico para lidar com a mudança climática para estabelecer um 

mecanismo que efetivamente integre governo, indústrias, pesquisas e institutos 

acadêmicos para que fortaleça o treinamento pessoal profissional para lidar com as 

mudanças climáticas. 

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 7 - Medidas Financeiras e Mercado de Carbono 
Foco das medidas Medidas 

Aumentar o apoio 

financeiro e político 

 Inovar ativamente a aplicação de fundos e explorar novos mecanismos de investimento e 

financiamento para o desenvolvimento de baixo carbono como parcerias público – 

privadas, o que faz com que aumente ainda mais o orçamento, com a implementação de 

políticas fiscais preferenciais para promover desenvolvimento de novas energias e 

melhorar mecanismos de preços, acesso à rede e mecanismos de aquisição de energia 

solar, eólica e hídrica. 

Melhorar a governança verde de políticas de aquisições governamentais, inclusive a de 

aquisição de produtos de baixo carbono e conservação de energia, além de melhorar os 

mecanismos de crédito verde, encorajar e orientar instituições financeiras a operarem 

negócios de empréstimos estrangeiros de eficiência energética e emissão de produtos 

ativos securitizados para ativos de crédito verde. 

Avançar a reforma no regime de preços e tributações para produtos baseados em energia 

e recursos e melhorar a política de seguro contra desastres causados pelas mudanças 

climáticas. 

 Promover o mercado e 

comércio de emissões 

de carbono 

 Desenvolver programas – piloto de comércio de emissões de carbono, executando 

firmemente em um sistema nacional e estabelecendo gradualmente o mecanismo de 

comércio de emissões de carbono, de modo a fazer com que o mercado desempenhe um 

papel decisivo na alocação de recursos e desenvolver mecanismos para elaboração de 

relatório, verificação e certificação de emissões de carbono e para melhorar as regras e 

regulamentos para o comércio dessas emissões, a fim de assegurar abertura e justiça na 

operação do mercado de comércio de emissões de carbono. 

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 8 - Medidas de transparência e participação 
Foco das metas Metas 

Melhorar o sistema 

estatístico e contábil 

para as emissões de 

GEE 

Fortalecer e melhorar ainda mais o trabalho sobre estatísticas de mudança climática e de 

emissão de GEE abrangendo domínios como a atividade energética, processo industrial, 

agricultura, alterações de uso de solo, silvicultura e tratamento de resíduos e melhorar 

constantemente a qualidade dos dados. 

 Estabelecer um mecanismo de relatório de emissões de gases de efeito estufa a nível 

nacional, subnacional e empresarial. 

Ampla participação 

das partes interessadas 

Aumentar a responsabilidade das empresas pelo desenvolvimento de baixo carbono que 

sejam eficientes em termos de recursos respeitando do ambiente.  

Fortalecer o papel da supervisão e participação pública no desenvolvimento de baixo 

carbono, como por exemplo: usar plataformas como o Dia Nacional de Baixo Carbono 

para conscientizar a população sobre o desenvolvimento de baixo carbono em toda a 
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sociedade, encorajar ações voluntárias da população para combater as mudanças 

climáticas, melhorar a educação e formação relacionadas e utilizar plenamente a função 

das escolas, comunidades e organizações civis e deixar a mídia desempenhar o papel de 

supervisão e orientação. 

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Quadro 9 - Medidas de promoção à cooperação internacional em mudanças climáticas 
Como um país em desenvolvimento responsável, a China defenderá os interesses comuns de toda a humanidade e 

se engajará ativamente na cooperação internacional para construir um regime de governança climática global 

equitativo que seja cooperativo e benéfico para todos. Juntamente com outras Partes, a China promoverá a 

transformação global de baixo carbono e a inovação no caminho do desenvolvimento. A China aderirá aos 16 

princípios de equidade e responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades e exortará os 

países desenvolvidos a cumprir suas obrigações sob a Convenção para assumir a liderança na redução substancial 

de suas emissões e fornecer apoio financeiro, tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento, incluindo 

os pequenos países insulares, os países menos desenvolvidos e os países africanos para tratar da mudança 

climática, permitindo que esses países tenham acesso mais equitativo ao desenvolvimento sustentável e mais apoio 

ao financiamento, tecnologia e capacitação, promovendo a cooperação entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. A China assumirá compromissos internacionais que correspondem às suas circunstâncias 

nacionais, ao estágio atual de desenvolvimento e às capacidades reais, aprimorando as ações de mitigação e 

adaptação e fortalecendo ainda mais a cooperação sul-sul sobre as mudanças climáticas. Estabelecerá o Fundo para 

a Cooperação Sul-Sul sobre Mudança do Clima. A China promoverá assim a aprendizagem, o apoio e os benefícios 

mútuos, bem como a cooperação de todos os países em desenvolvimento. A China se engajará em amplos diálogos 

e intercâmbios internacionais para enfrentar a mudança climática, melhorar a coordenação política e a cooperação 

concreta em áreas afins, compartilhar experiências positivas e boas práticas, promover tecnologias favoráveis ao 

clima e trabalhar em conjunto com todas as Partes para construir uma linda pátria para todos os seres humanos.       

Fonte: adaptado de WRI/CAIT (2018). 

 

Os quadros acima sintetizam as informações contidas no documento oficial que 

apresenta as NDC chinesas ao Secretariado das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas 

quando dos trabalhos preparatórios para a COP21, de Paris. Observam-se, a partir da 

organização proposta neste artigo, que as metas e medidas apresentadas formalmente pelo 

país, na maior parte dos casos, não podem ser objetivamente tomadas como tais. Uma meta 

deve contemplar, necessariamente, os objetivos em termos de redução de gases de efeito 

estufa dentro de um horizonte de tempo claramente identificado. Esses dois elementos 

(objetivo em termos de redução e prazo) raramente aparecem definidos, como é possível 

constatar nos quadros desta seção. As exceções são vistas para os casos dos Quadros 1, 3 e 4. 

Nos demais, seria possível dizer que a tônica é de um grau muito elevado de generalidade, 

sem compromissos claros com metas e medidas realmente passíveis de aferição. 

 

Investimentos globais dos bancos chineses em energia 
 

A China segue uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo baseado num 

intenso consumo de energia, principalmente aqueles associados ao paradigma carbono-

intensivo. De fato, observa-se que o mundo tem enfrentado grandes investimentos globais de 

infraestrutura e energia.  
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Devido ao grande volume de poupança interna estimando em trilhões de dólares, os 

bancos chineses estão destinando investimentos à produção de energia em todo mundo, uma 

vez que há um hiato energético entre os países e devido à importância fundamental que a 

energia causa para o desenvolvimento dos países. Nesse sentido, bancos chineses estão 

tomando o setor de energia como uma oportunidade estratégica para expandir seus negócios, 

provavelmente uma questão geopolítica para a expansão internacional da influência do país.  

Parece ser uma evidência disso o fato de que os dois bancos de política global da 

China, o Chinese Development Bank (CDB) e o Export-Import Bank of China (Ex-Im), 

tenham fornecido empréstimos vultosos para o setor de produção de energia em todo o mundo 

entre 2000 e 2017.  

Segundo Gallagher (2018), em 2016, os dois bancos emprestaram o montante 

equivalente a quase o triplo do empréstimo médio anual de energia do Banco Mundial e de 

todos os Bancos multilaterais de desenvolvimento combinados, que são amplamente apoiados 

pelo Ocidente. Esse fato tem posicionado a China como a maior fonte de financiamento de 

energia entre os governos de todo o mundo. 

Muito tem sido dito a respeito da expansão das energias renováveis na China, 

sobretudo a solar e a eólica. 

É fato que os investimentos nessas formas energéticas foram de tal grandeza que 

monta a alçar o país para a liderança mundial nos dois setores. No gráfico 1 é possível 

observar a evolução da capacidade instalada da energia solar fotovoltaica no panorama global, 

com destaque para o avanço acachapante da expansão chinesa.  

 

Gráfico 1 - Evolução exponencial da capacidade instalada de  

energia solar fotovoltaica no mundo e principais países 

 
Fonte: Buitrago (2015) 
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O gráfico 2 apresenta a participação no financiamento na produção de energia do total 

de financiamento dos empréstimos destinados a produção de energia dos dois bancos chineses  

durante os anos de 2000 e 2017. Esses dados foram estimados pela Global Development 

Policy Center da Universidade de Boston, visto que esses dados não divulgados com 

periodicidade
4
. Em geral, os investimentos são destinados e estão altamente concentrados na 

produção e exploração de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás). Sendo que cerca de 

74% do total foram para produção de combustíveis fósseis, enquanto que as energias 

renováveis (hidrelétrica, solar, eólica) representavam no período apenas 20%. 

 

Gráfico 2 – Investimentos de dois bancos de desenvolvimento chinês (2000-2017) 

 
Fonte: elaboração própria com base nos dados da Global Development Policy Center 

 

Os dados revelam uma maior participação dos investimentos destinados à produção 

em combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, com aproximadamente US$ 91,6 bilhões 

(41% do total), e o carvão mineral, com financiamento de US$ 45,1 bilhões (20% do total) no 

período analisado.  

Quais são os destinos desses investimentos chineses? Os cincos principais destinos dos 

investimentos chineses são Rússia (US$ 42,7 bilhões), Brasil (US$ 39,3 bilhões), Paquistão 

(US$24,8 bilhões), Angola (US$ 8,9 bilhões) e Venezuela (US$7,7 bilhões). No caso dos 

investimentos em petróleo, o Brasil é o principal destino dos investimentos, sendo US$ 38,9 

bilhões em oito projetos de exploração e extração de petróleo comandando pela Petrobras, 

seguido pela Rússia com US$25 bilhões. Em 2016, os bancos chineses investiram cerca de 15 

bilhões de dólares em apenas dois projetos no Brasil. 

                                                 
4
Sítio institucional: https://www.bu.edu/cgef/#/all/Country 
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Temos aprendido que aos benefícios econômicos esperados dos investimentos em 

desenvolvimento com base em energia fóssil (como crescimento econômico e empregos, por 

exemplo), correspondem danos raramente computados. Esses danos podem afetar populações 

locais, em casos de poluições localizadas, mas quando se trata dos gases de efeito estufa, os 

riscos e os danos são partilhados para além das fronteiras nacionais. São riscos e danos 

globais, diante dos quais uma agenda de negociações internacionais tem colocado aos países a 

necessidade de uma redução importante daquelas emissões. 

Neste sentido, é importante salientar que a agenda chinesa de investimentos no setor 

energético vai à contramão do cumprimento dos compromissos ambientais globais. De fato, 

os projetos financiados para a produção e exploração de combustíveis de origem fóssil 

acentuam as mudanças climáticas e aumentam os riscos e custos sociais (GALLAGHER, 

2018). 

De acordo com Gallagher (2018), o carvão apresenta riscos significativos à saúde e ao 

clima em termos de poluição do ar pelas emissões de enxofre e pela mudança climática global 

por meio das emissões de carbono. A esses riscos, interpõem-se pesquisas que visam estimar 

os custos sociais (ou externalidades negativas) desses investimentos. O autor faz menção à 

estimativa de que o custo social anual oriundo dos efeitos do funcionamento de usinas 

termoelétricas a carvão da China, associado a custos climáticos e de saúde, somam US $ 29,7 

bilhões. Seria este, portanto, de acordo com o autor, o valor estimado das externalidades 

negativas globais dos investimentos chineses em termelétricas a carvão.  

 

Conclusão: um “fraco” compromisso chinês com as negociações climáticas 
 

A China se tornou a maior emissora de gases de efeito estufa no ano de 2007. 

Coincidentemente, este foi o ano que o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

– o IPCC – foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz pelo alcance de importantes conclusões 

científicas sobre a origem antrópica desses gases e sobre a necessidade e urgência de medidas 

para enfrentar o problema.  

Com suas elevadíssimas taxas de crescimento econômico ao longo das últimas 

décadas, refletindo o comprometimento do planejamento do país em não apenas avançar no 

desenvolvimento industrial, mas também ampliar a diversidade setorial da economia chinesa, 

o país retomou um papel relevante no cenário global, inclusive como fonte de um grande 

dinamismo tecnológico em setores associados às tecnologias limpas.  
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Um clima de expectativa com relação às NDC chinesas caracterizou o contexto das 

negociações climáticas internacionais que culminaram com a assinatura do Acordo de Paris 

em 2015. Neste artigo, objetivou-se apresentar as NDC chinesas, tomando como contraponto, 

o contexto dos investimentos energéticos dos bancos chineses. 

Esses investimentos de longo prazo contrastam fortemente com os compromissos 

associados às transformações climáticas acordados nas negociações internacionais. Observa-

se, nesse ponto, que a China não abandonará suas estratégias de investimento e 

desenvolvimento econômico de longo prazo em troca de uma qualidade de vida e saúde no 

presente. Dessa forma, as evidências apontam para um fraco compromisso chinês com as 

negociações climáticas. 
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Resumo:O objetivo principal deste estudo foi analisar o Plano Diretor do Município de Birigui-SP sob a 

perspectiva da sustentabilidade urbana. Para isso, objetivou-se descobrir de que maneira o documento atende aos 

pilares da sustentabilidade, conforme conceitos de Giddings, Hopwood e O‘Brien (2002). A metodologia 

empregada consistiu em uma análise documental, com viés qualitativo. Os resultados mostraram que o Plano 

Diretor de Birigui não apresenta em sua estrutura nenhum indicativo de que pode ser utilizado para promover a 

sustentabilidade urbana. Ao contrário, há a primazia de muitos aspectos econômicos e técnicos no documento, 

somada à falta de clareza na apresentação das questões ambientais. 
Palavras-chave:Desenvolvimento sustentável; sustentabilidade urbana; Plano Diretor; Birigui. 

 

 

Resumen:Se pretende con este trabajo analizar el Plan Director del Municipio de Birigui-SP bajo la 

perspectiva de la sustentabilidad urbana. Para ello, se objetivó descubrir de qué manera el documento atiende a 

los pilares de la sostenibilidad, conforme conceptos presentados por Giddings, Hopwood y O'Brien (2002). La 

metodologia empleada consistió en un análisis documental, con un sesgo cualitativo. Los resultados muestran 

que el Plan Director de Birigui no presenta en su estructura ningún indicativo de que puede ser utilizado para 

promover la sustentabilidad urbana. Por el contrario, hay la primacía de muchos aspectos económicos y técnicos 

en el documento, sumada a la falta de claridad en la presentación de las cuestiones ambientales. 

Keywords:Desenvolvimiento sustentable; sostenibilidad urbana; plan director; Birigui.  

 

 

Introdução 
 

 Atualmente, metade da população mundial (em torno de 3,5 bilhões de pessoas) vive 

em cidades. A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que mais de 60% da população 

mundial viverá em cidades até 2030. As cidades ocupam apenas 2% de espaço da Terra, mas 

correspondem entre 60 e 80% do consumo de energia e 75% da emissão de gases do efeito 

estufa (ONU, 2015).  

 A rápida urbanização observada após a metade do século XX aumentou a pressão 

sobre a oferta de água, saneamento, transporte, moradia e matérias primas, ocasionando o 

aumento dos impactos ambientais e a diminuição na qualidade de vida da população. 

Portanto, se considerarmos a rápida expansão urbana e a consequente exacerbação de 
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problemas sociais, ambientais e econômicos, a sustentabilidade se torna uma meta necessária 

(HASSAN; LEE, 2015).  

 Segundo Hassan e Lee (2015), a teoria da sustentabilidade possui uma longa história, 

com suas raízes datando do século XIX. Como as questões urbanas não suscitavam interesse 

naquela época, a discussão sobre sustentabilidade urbana não era realizada. Porém, com o 

aumento da população vivendo em áreas urbanas, as preocupações sobre a natureza 

insustentável das cidades e os problemas relacionados ao crescimento urbano passaram a 

motivar planejadores, geógrafos e governantes, que passaram a buscar soluções para seus 

problemas econômicos, sociais e ambientais na ótica do desenvolvimento sustentável 

(HASSAN; LEE, 2015).  

 Porém, em muitos casos, as questões sobre o desenvolvimento sustentável são 

trabalhadas de forma separada, o que fez com que se desenvolvesse uma série de abordagens 

técnicas, principalmente as relacionadas ao meio ambiente e à economia.De acordo com a 

visão tradicional do desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico melhorará os 

níveis de vida da população. Porém, o que se observa é um aumento da desigualdade sofrida 

pelos pobres, com uma queda na qualidade de vida, principalmente em áreas urbanas. 

(GIDDINGS; HOPWOOD; O‘BRIEN, 2002). 

 A noção de cidade sustentável surgiu como uma iniciativa política em resposta à 

degradação que ocorreu no ambiente urbano ao longo do século XX. A ONU define que uma 

cidade sustentável é capaz de reter o abastecimento de recursos naturais ao mesmo tempo em 

que alcança o progresso econômico, físico e social, mantendo-se segura contra os riscos 

ambientais que podem prejudicar qualquer empreendimento (HASSAN; LEE, 2015).  

 Para Rogers (1997 apud Hassan; Lee, 2015, p.1272), a cidade sustentável ―is a city 

that meets social, cultural, environmental, and political needs, alongside economic and 

physical objectives, while ensuring equitable access to all services by residents, without 

draining the resources of other cities and the region‖.  

 Murrain (1993apud Hassan; Lee, 2015, p.1272), define uma cidade sustentável como 

―a town where, in terms of the structure of the town‟s layout, the individuals have the right of 

choice, but never at the expense of the other citizens, to determine the outcome of their daily 

lives‖.  

 Hassan e Lee (2015) consideram que a sustentabilidade urbana expressa às condições 

preferíveis que permitem a sobrevivência dentro da área urbana. Esta ―(...) abrange dimensões 
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ambientais, econômicas e sociais, as quais se consubstanciam de forma integrada no uso do 

solo e ambiente construído urbano, cujo planejamento e gestão são questões chaves nas 

políticas de desenvolvimento sustentável‖ (BRAGA, 2012, p.1).  

 O Brasil possui hoje 85% de sua população vivendo em áreas urbanas. O principal 

instrumento de política urbana nacional é a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida 

como Estatuto da Cidade. Esta considera o Município como o local de solução dos problemas 

urbanos, e tem como o principal instrumento o Plano Diretor Municipal.  

 Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar o Plano Diretor do 

Município de Birigui-SP sob a perspectiva da sustentabilidade urbana. Para isto, analisou-se 

de que maneira o documento atende aos pilares da sustentabilidade (economia, meio-ambiente 

e sociedade), conforme conceitos apresentados por Giddings, Hopwood e O‘Brien (2002). 

Para se alcançar o objetivo proposto, o artigo está organizado, além dessa nota introdutória, da 

metodologia, das considerações e das referências, em duas seções: a primeira consiste em 

apresentar os principais conceitos discutidos por Giddings, Hopwood e O‘Brien (2002), 

importantes para a análise do Plano Diretor. A segunda seção apresenta os resultados obtidos 

na análise do Plano Diretor municipal de Birigui-SP.  

 

Metodologia 
 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho consistiu em uma 

abordagem qualitativa, de análise documental.Esse tipo de metodologia compreende, segundo 

Heidrich (2016, p.22), ―(...) a prática ou conjunto de procedimentos voltados à coleta de 

informações que envolvem o uso da linguagem em geral objetivadas para a captura de 

subjetividades e/ou significados contidos nos textos produzidos(...)‖.   

 Para isso, realizou-se inicialmente uma revisão bibliográfica da base teórica- 

metodológica adotada no trabalho. Após, realizou-se a análise do conteúdo do Plano Diretor 

Municipal de Birigui, buscando-se analisar o disposto no documento a partir dos pressupostos 

teóricos sobre sustentabilidade.  

 

Os Pilares da Sustentabilidade – Economia, Sociedade e Ambiente 
 

 Giddings, Hopwood e O‘Brien (2002) mostram que o conceito de desenvolvimento 

sustentável possui um grande número de definições, pois todos os atores envolvidos, como 

empresas, ativistas, governos, colocam sua própria interpretação sobre o tema.  
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 Diferentemente da visão de desenvolvimento sustentável apresentada pelo relatório 

Brundtland, em 1987, os autores definem o desenvolvimento sustentável como uma tentativa 

de se incluir a relação entre o socioeconômico e o meio ambiente. Normalmente, o meio 

ambiente sempre é apresentado como uma divisão entre a economia, o meio ambiente e a 

sociedade. Esses três setores são normalmente apresentados na forma de anéis 

interconectados, que objetivam apresentar o conceito de maneira equilibrada, reconciliando 

conflitos (GIDDINGS, HOPWOOD E O‘BRIEN, 2002).  

 Porém, na prática, isso não ocorre, pois sempre há a priorização de um ou outro setor 

neste modelo, tornando-o frágil e limitado, possibilitando a separação dos setores e 

concessões entre eles. Os autores destacam que nos debates sobre desenvolvimento 

sustentável, sempre há prioridade ao meio ambiente ou a economia. Essa separação faz com 

que os aspectos sociais sejam deixados de lado na agenda do desenvolvimento sustentável, e 

que portanto, haja a priorização dos aspectos econômicos, aonde o meio ambiente a sociedade 

são vistos como recursos a serem explorados (GIDDINGS, HOPWOOD E O‘BRIEN, 2002).  

 Frente a essa visão setorizada, há uma visão sobre o desenvolvimento sustentável que 

considera os três setores integrados, chamado pelos autores de modelo ―aninhado‖. Nesta 

perspectiva, a economia e a sociedade são dependentes do meio-ambiente, pois não há 

economia sem sociedade, nem economia e sociedade sem o meio-ambiente. Portanto, a chave 

para se atingir o desenvolvimento sustentável é através de uma visão holística, com a 

superação de barreiras entre as diferentes disciplinas (GIDDINGS, HOPWOOD E O‘BRIEN, 

2002). 

 Dessa forma, os autores defendem o seguinte ponto de vista: como há limitações nos 

modelos anteriormente apresentados, deve-se considerar que a quebra das barreiras entre as 

atividades humanas e o meio ambiente, pois há trocas constantes de energia entre eles. Essa 

visão permite com que se considere o desenvolvimento sustentável em uma visão integrada. 

Porém, para que isso ocorra, deve-se ter uma mudança na forma em que os humanos veem o 

mundo (GIDDINGS, HOPWOOD E O‘BRIEN, 2002). 

 Os autores concluem que, para que o desenvolvimento sustentável possa ter um 

significado de longo prazo, ele deverá ser baseado em uma visão integrada, baseada em 

princípios sobre a vida humana e no mundo em que vivemos (GIDDINGS, HOPWOOD E 

O‘BRIEN, 2002).  

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
214 

Análise de um Plano Diretor Municipal: o caso de Birigui-SP 
 

 O Plano Diretor do Município de Birigui-SP foi sancionado através da Lei 

Complementar nº 17, de 10 de outubro de 2006, 5 anos após a regulamentação do Estatuto da 

Cidade. O documento atende o disposto no artigo 2º do referido Estatuto. Assim, o Plano 

Diretor foi elaborado pelo Centro Tecnológico da Fundação Paulista (CETEC), que tem como 

mantenedora a Fundação Paulista de Tecnologia e Educação (FPTE), localizada no município 

de Lins, também no interior do Estado de São Paulo. 

 O município de Birigui localiza-se na região Noroeste do Estado de São Paulo, entre 

as coordenadas 23º03‘32‖S e 23º28‘01‖S, e 50º14‘29‖W e 50º27‘57‖W (Figura 1). Está 

situado a 521 km de distância da capital e integra a Região Administrativa de Araçatuba (9ª 

Região Administrativa), abrangendo uma área de 530,061 km². Em 2017, o município teve 

uma população estimada de 120.692 habitantes. (GOMES, 2011; IBGE, 2017). 

 

Figura 1 – Localização do município de Birigui-SP 

 
Elaboração e organização: Alessandra Fagundes (2018). 

 

O documento apresenta os seguintes eixos: diretrizes gerais; funções sociais da cidade 

e da propriedade; organização do espaço; uso e ocupação do solo; instrumentos de política 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
215 

urbana; políticas públicas; sistema de gestão e planejamento; e disposições gerais e 

transitórias.  

 No art. 1º, do Capítulo I, referente às diretrizes gerais, há a apresentação das diretrizes 

locais do plano diretor. Nesse trabalho, buscou-se enquadrar cada diretriz em um dos três 

pilares da sustentabilidade, para verificar se há um equilíbrio ou se há uma abordagem 

setorizada, fato que pode desviar a atenção de questões importantes na promoção do 

desenvolvimento urbano sustentável (GIDDINGS; HOPWOOD; O‘BRIEN, 2002). (Quadro 

1). 

 

Quadro 1 – Diretrizes locais do Plano Diretor e a Sustentabilidade 

DIRETRIZES LOCAIS 
PILARES DA 

SUSTENTABILIDADE 

I. Racionalização do uso do solo urbano, visando à ocupação dos vazios e a redução 

do custeio dos serviços públicos. 

 

Econômico / Ambiental  

II. Estímulo à produção de habitações de interesse social.   Econômico / Social 

III. Utilização do empreendedorismo como a fonte para o incremento ao trabalho e a 

renda da população. 

 

Econômico / Social 

IV. Alocação adequada de espaços, equipamentos e serviços públicos para os 

habitantes e para as atividades econômicas em geral. 

 

Social / Econômico 

 

V. Implementação do desenvolvimento ambiental sustentável.  

 

Ambiental / Social / 

Econômico 

VI. Apoio ao crescimento e o fortalecimento das empresas locais.  Econômico 

VII. Criação de áreas de especial interesse social, urbanístico, histórico, ambiental e 

turístico. 

 

Social / Ambiental 

VIII. Facilitação de locomoção dos habitantes, com harmonia multimodal de 

circulação. 

 

Social / Ambiental 

IX. Manutenção permanente da qualidade dos serviços de saúde, educação, cultura, 

esportes e segurança pública para toda a população. 

 

Social 

Fonte: Prefeitura Municipal de Birigui (2006). Org: Alessandra Fagundes (2018). 

 

 Das 9 diretrizes apresentadas, apenas a diretriz V atende aos três pilares 

simultaneamente. Há somente uma única diretriz que diz respeito exclusivamente às questões 

sociais (diretriz IX). As demais diretrizes possuem como prioridade os objetivos econômicos 

em detrimento do social ou do ambiental.  

 No Capítulo II, referente aos objetivos e aos princípios fundamentais do plano diretor, 

o artigo 2º determina que os responsáveis pelas políticas e pelas normas explicitadas do plano 

diretor devem observar e aplicar os seguintes objetivos: 

I. Justiça social, erradicação da pobreza e exclusão social e redução das 

desigualdades sociais; 

II. Direito à cidade para todos, compreendendo a facilitação do acesso à terra 

urbana, a moradia digna, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana, 
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ao transporte e serviços públicos, a mobilidade dos portadores de 

necessidades especiais, ao trabalho e ao lazer; 

III. Prioridade à mobilidade e ao transporte coletivo público; 

IV. Preservação e recuperação do ambiente natural; 

V. Fortalecimento do setor público, através da capacitação, investimento e 

valorização das funções de planejamento, fiscalização e controle; 

VI. Participação da população nos processos de decisão, planejamento e 

gestão da política urbana. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 

2006).  

 Nota-se que esses objetivos atendem à ideia de sustentabilidade urbana, como aqueles 

apresentados por Braga (2012), Hassan e Lee (2015), e pela Nova Agenda Urbana, 

apresentada pela ONU, em 2016. Porém, verificou-se no documento do Plano Diretor de 

Birigui, que o mesmo apresenta as possíveis soluções para atingir os objetivos propostos.  

 Neste sentido, o artigo 3º destaca que: 

O Município de Birigüi cumprirá suas funções sociais empreendendo 

programas que possibilitem a todos os munícipes o acesso: à moradia; ao 

transporte coletivo e mobilidade urbana; ao saneamento ambiental; à energia 

elétrica; à iluminação pública; ao trabalho; à educação; à saúde; à cultura; ao 

lazer; à segurança; ao patrimônio cultural e ambiental; e ao culto religioso. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2006).  

 Porém, para se garantir o cumprimento dessas funções, o município deve:  

I. Promover políticas públicas mediante um processo permanente de gestão 

democrática da cidade; 

II. Ampliar a base de auto-sustentação econômica do município, gerando 

trabalho e renda para a população local; 

III. Estimular a oferta de moradias sociais, através da facilitação da ocupação 

dos lotes urbanos e do parcelamento das glebas ociosas ou subutilizadas;  

IV. Atender à demanda de serviços públicos e comunitários da população 

residente no município; 

V. Promover usos compatíveis com a preservação ambiental; 

VI. Criar locais de atratividade econômica e turística. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2006).  

 Ao se analisar as propostas para o cumprimento das funções, em ordem de interesse, 

nota-se que a promoção dos aspectos ambientais não é mais importante do que a ampliação 

econômica. Inclusive, percebe-se até este ponto do documento que a tendência de se priorizar 

a economia continua evidente, pois não há propostas claras quanto à preservação ambiental.

 Quanto à organização do espaço, o território do município é dividido 

administrativamente em duas zonas: 

 ● Macrozona de Qualificação Urbana: que é parte do território dedicada às 

ocupações urbanas, delimitada pelo perímetro urbano e pelas áreas de expansão nomeadas no 
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Plano Diretor. Divide-se em zonas de uso residencial, comercial, industrial, misto e de 

ocupação controlada, e; 

 ● Macrozona de Desenvolvimento Sustentado:  

(...) a parte do território que visa garantir o desenvolvimento socioeconômico 

assegurando a preservação do patrimônio ambiental do município para a 

presente e as futuras gerações, sendo fisicamente compreendida por toda a 

superfície do Município, excluída a destinada a Macrozona de Qualificação 

Urbana. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2006).  

 A Macrozona de Desenvolvimento Sustentado divide-se em: Zona de 

Desenvolvimento Rural, que é destinada a proteger as atividades agrícolas, e Zona de 

Preservação Ambiental e de Ocupação Restrita, que compreende  

Art. 15 – (...) as áreas legalmente protegidas por legislação ambiental e é 

caracterizada pela predominância de patrimônio natural, constituindo 

elemento fundamental para a preservação da rede hidrográfica do Município 

e para o processo de desenvolvimento sustentável. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2006).  

 O artigo 16º apresenta os objetivos para a Zona de Preservação Ambiental e Ocupação 

Restrita:  

I. implementação de mecanismos que garantam a informação e a adequada 

gestão dos recursos naturais, evitando-se a degradação ambiental; 

II. incentivo às atividades de lazer e turismo, uso habitacional e setor 

primário, desde que sejam observadas as regras específicas de utilização do 

solo compatíveis com sua função no equilíbrio ambiental da Cidade e da 

região. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, 2006).  

 Estes são os únicos artigos no documento que fazem menção à preservação ambiental. 

Inclusive há referência da definição de desenvolvimento sustentável do Relatório Brundtland 

na definição da Macrozona de Desenvolvimento Sustentado. Não há menção a algum objetivo 

de proteção ambiental na área urbana, como, por exemplo, aumentar as áreas verdes do 

município, ou promover a recuperação de áreas degradadas.  

 O eixo referente ao uso e ocupação do solo urbano apresenta no artigo 26º, que o 

Poder Público é responsável por disciplinar o uso e ocupação do solo, ―através da distribuição 

espacial das atividades socioeconômicas e da população, com objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, com sustentabilidade ambiental, garantindo o 

bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos‖ (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BIRIGUI, 2006).   
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 Porém, o disciplinamento do uso e ocupação do solo é apresentado seguindo 

parâmetros técnicos. Em nenhum momento, há a preocupação, por exemplo, com a destinação 

de área verde nos lotes, ou sanções quanto à ocupação em áreas instáveis do ponto de vista 

ambiental. Inclusive, o uso do termo ―sustentabilidade ambiental‖ não demonstra que a 

mesma será necessariamente atingida, pois os instrumentos que disciplinam sua ocupação não 

demonstram a possibilidade da execução de tal ação.  

 Os instrumentos de política urbana necessários para o cumprimento da função social 

da cidade são os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade: parcelamento, edificação 

ou utilização compulsórios e IPTU progressivo; desapropriação com pagamentos em títulos; 

consórcio imobiliário; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; 

operações urbanas consorciadas; transferência do potencial construtivo; estudo do impacto de 

vizinhança.  

 Convém observar que estes instrumentos são clássicos na política urbana brasileira, 

porém não eram adequadamente aplicados até a regulamentação do Estatuto da Cidade. Esses 

objetivam evitar que ocorra a produção desordenada do espaço urbano, a especulação 

imobiliária e promova o acesso à moradia a população, principalmente a de baixa renda, que é 

o grupo mais vulnerável nas cidades. Dentro da abordagem da sustentabilidade urbana, estes 

instrumentos podem facilitar o planejamento da forma urbana sustentável (BRAGA, 2010). 

Porém, não há a evidência desse propósito no documento. 

 As políticas públicas previstas no Plano Diretor são divididas em quatro eixos: 

desenvolvimento socioeconômico; desenvolvimento social e qualidade de vida; 

desenvolvimento urbano e ambiental; e mobilidade urbana e transporte. As políticas de 

desenvolvimento urbano e ambiental se dividem em dois eixos: Política Habitacional, que tem 

como foco a promoção de habitação de interesse social, o uso habitacional nas áreas 

consolidadas, a requalificação urbanística e a regularização dos assentamentos precários 

ocupados por população de baixa renda e a ocupação de lotes vazios na zona de ocupação 

residencial; e a Política do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, que tem como principais 

objetivos a elaboração do Plano Diretor Ambiental e do Plano Diretor de Macrodrenagem, a 

supressão de Áreas de Preservação Permanente (APP) que possuam suas margens com 

ocupação desordenada para a construção de avenidas e o monitoramento da ocupação em área 

de cabeceira dos córregos e rios.  
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 Realizou-se uma busca de informações sobre a existência do Plano Diretor Ambiental 

e do Plano Diretor de Macrodrenagem do município, porém os mesmos ainda não foram 

elaborados. As questões técnicas referentes ao saneamento ambiental foram privilegiadas no 

documento. Portanto, a preocupação com o meio ambiente só está explicita nos aspectos 

hídricos e de vegetação. Não há preocupações em relação ao clima, ao relevo, a poluição do 

solo, a arborização e a questão das inundações. 

 O Plano Diretor de Birigui foi sancionado em 2006. O documento previa uma primeira 

revisão dois anos após a sua publicação (portanto, após Outubro de 2008) e revisões 

periódicas a cada quatro anos. O Estatuto da Cidade prevê uma revisão a cada dez anos. 

Porém, até o momento, não há nenhuma revisão disponível, nem a previsão de quando será 

realizada. Vale destacar, que se o município pretende ser tornar uma cidade sustentável nos 

próximos anos, é fundamental realizar uma revisão do Plano Diretor. 

 

Considerações Finais 
 

 A constatação de que os recursos naturais eram finitos, estimulou o debate sobre as 

formas de produção e de consumo até então desenvolvidos. Os representantes de várias 

nações começaram a defender a ideia de que os países devem se desenvolver sem 

comprometer o acesso aos recursos pelas gerações futuras. Documentos foram elaborados, 

propostas foram adotadas e desenvolvidas. Porém, estes nunca consideraram o fato de que 

temos que mudar nossa concepção de mundo para se atingir os objetivos de sustentabilidade. 

 Sob esse aspecto, Giddings, Hopwood e O‘Brien (2002) enfatizam que temos que 

deixar a primazia da visão econômica de lado se quisermos nos desenvolver sustentavelmente. 

Para os autores, o bem estar da humanidade só será alcançado a partir do momento que se 

considerar a economia como uma entidade ligada à sociedade, e não superior a si mesma. 

Portanto, o alcance do desenvolvimento sustentável só será possível a partir do momento que 

se adquirir uma visão integrada das atividades humanas. 

 Dessa forma, considera-se que o Plano Diretor de Birigui não apresenta indicativos 

que podem ser utilizados para promover o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade 

urbana. Há a primazia de muitos aspectos econômicos e técnicos na constituição do 

documento. As questões ambientais não foram bem apresentadas. Portanto, se o município 

pretende se tornar uma cidade sustentável, deve-se pensar em elaborar nos próximos anos 

uma política que integre o meio ambiente com a sociedade e a economia.  
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Resumo:Este artigo objetiva trazer algumas referências bibliográficas e promover uma breve análise da Base 

Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) e da Proposta da BNCC para o Ensino Médio (BRASIL, 2018) com 

relação ao ensino Geográfico a partir dos conceitos de Pensamento Espacial, Raciocínio Geográfico e 

Conhecimento Geográfico. Para tanto, ressaltamos a relação dos referidos conceitos a partir das contribuições da 

Neurociência e, mais especificamente da Neurociência aplicada à educação nas últimas décadas, o que tem 

qualificado o trabalho pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, com destaque para o desenvolvimento 

do pensamento espacial/raciocínio geográfico na construção curricular da Educação Básica. Por fim, 

considerando os documentos curriculares supracitados, apontamos algumas críticas frente às suas propostas, 

descontinuidades e fragilidades em constituírem um subsídio integrado e, por conseguinte, coerente, a partir dos 

Sete Princípios de Raciocínio Geográfico apresentados, pela própria BNCC (BRASIL, 2017). 

Palavras-chave:Neurociência; Raciocínio Geográfico; Currículo; Ensino de Geografia.  

 

 

Resumen:Este artículo tiene como objetivo traer algunas referencias y promover un breve análisis de la Base 

Nacional Común Curricular (Brasil, 2017) y de la Propuesta de la BNCC para la Enseñanza Media (BRASIL, 

2018) con relación a la enseñanza Geográfica a partir de los conceptos de Pensamiento Espacial, Razonamiento 

Geográfico y Conocimiento Geográfico. Para ello, resaltamos la relación de los referidos conceptos a partir de 

las contribuciones de la Neurociencia y, más específicamente de la Neurociencia aplicada a la educación en las 

últimas décadas, lo que ha calificado el trabajo pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con destaque 

para el desarrollo del pensamiento espacial / raciocinio geográfico en la construcción curricular de la Educación 

Básica. Por último, considerando los documentos curriculares citados, apuntamos algunas críticas frente a sus 

propuestas, discontinuidades y fragilidades en constituir un subsidio integrado y, por consiguiente, coherente, a 

partir de los 7 Principios de Razonamiento Geográfico presentados, por la propia BNCC (BRASIL, 2017) . 

Palabras Claves:Neurociencia; Razonamiento Geográfico; Currículo; Enseñanza de Geografía. 

 

 

Introdução 

 

Considerando a singular importância do atual contexto de construção da política 

educacional brasileira, a qual tem se dado por meio do Plano Nacional de Educação (2014 a 

2024) instituído pela Lei Federal nº 13.005/2014 e do processo de construção da Base 

Nacional Comum Curricular, o que obedece à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, 

temos que, é fundamental fazermos uma análise inicial de como está se configurando a 

proposta curricular para subsidiar o processo ensino-aprendizagem do conhecimento escolar 
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e, nesta análise, do conhecimento geográfico que vai sendo construído desde a educação 

infantil e perpassa toda a educação básica em relação direta com o desenvolvimento do 

chamado pensamento espacial. 

 Sendo assim, a partir da publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por 

meio da Portaria 1.570/2017 e do documento ―Proposta da BNCC para o Ensino Médio‖, 

abordamos, de forma comparativa, aquilo que está sendo apresentado para o Ensino de 

Geografia na Educação Básica, ou seja, também considerando a Educação Infantil como 

primeira etapa da mesma. 

 Ressaltamos a necessidade de realizarmos considerações a respeito dos subsídios 

encontrados na BNCC (BRASIL, 2017) com relação aos conceitos de ―pensamento espacial‖, 

―conhecimento geográfico‖ e ―raciocínio geográfico‖, bem como, indicando que as 

abordagens aqui realizadas também objetivam, mesmo que de forma muito preliminar, 

apresentar as crescentes contribuições das pesquisas da Neurociência aplicadas à Educação, 

mais especificamente, da pesquisa neurocientífica associada à educação geográfica nos 

contextos internacional e brasileiro. 

 Para Consenza e Guerra (2011, p.143), a Neurociência não propõe uma nova 

Pedagogia e nem soluções definitivas para as dificuldades da aprendizagem, contudo, é 

inegável sua colaboração para fundamentar práticas pedagógicas e estratégias que respeitem a 

forma como o cérebro funciona, assim, permitindo uma abordagem mais qualificada no 

processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos cognitivos 

envolvidos, ao passo que, o trabalho do educador pode ser mais significativo e eficiente 

quando conhece a organização e as funções do cérebro, os períodos receptivos, os 

mecanismos da linguagem, da atenção e da memória, as relações entre cognição, emoção, 

motivação e desempenho, as dificuldades de aprendizagem e as intervenções a elas 

relacionadas. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica e no levantamento de 

dados da produção de pesquisas acadêmicas sobre a Neurociência e o Ensino de Geografia no 

Brasil, o que, traz subsídios para uma análise inicial no atual contexto da instituição da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) com relação às propostas curriculares de ensino 

geográfico apresentadas para as diferentes etapas da educação básica brasileira. 
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Relação entre a Neurociência e o Ensino de Geografia 

 

 Roselli-Cruz e Ribeiro (2013, p.50), ressaltam que a aplicação da Neurociência nos 

processos educacionais tem sido utilizada desde os anos 1960, considerando que os aportes da 

Neuropsicologia poderiam ser aplicados em problemas de aprendizagem na Educação. Além 

do que, por volta dos anos 1990 teve início a chamada Neuroeducação, a qual é um campo 

híbrido de pesquisa com membros oriundos da neurociência cognitiva e da teoria da educação 

que se dedicam a aplicar os conhecimentos sobre o cérebro nos processos educacionais, 

buscando investigar as interações possíveis entre os processos neurais biológicos e a educação 

no que se refere à base neural da leitura, escrita, percepção espacial, atenção, memória, entre 

outros. 

 Segundo Consenza e Guerra (2011, p.142), a Neurociência estuda os neurônios e suas 

moléculas constituintes, os órgãos do sistema nervoso e suas funções específicas, e também as 

funções cognitivas e o comportamento que são resultantes da atividade dessas estruturas, bem 

como o conhecimento neurocientífico teve grande crescimento a partir da chamada ―Década 

do Cérebro‖ (1990 a 1999) por conta do aperfeiçoamento de técnicas de neuroimagem, da 

eletrofisiologia, da neurobiologia molecular e das descobertas nos campos da genética e da 

neurociência cognitiva, o que, consequentemente, nos últimos anos, favoreceu a ampliação de 

conhecimentos em diversas áreas, inclusive na educação. 

 Conforme Gersmehl & Gersmehl (2007, p.181), a partir das décadas de 1990 e 2000 

foram significativos os avanços no campo das pesquisas da Neurociência, sendo que os 

geógrafos passaram a ter maior interesse no que este campo de estudo começou a revelar 

sobre o desenvolvimento das estruturas e conexões cerebrais relacionadas à elaboração 

daquilo que o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos (2006) chama de 

―pensamento espacial em escalas geográficas‖ – pensando sobre localizações, características 

de lugares e relações de lugares. 

 Sendo assim, considerando o aumento das pesquisas em Neurociência e, desta, 

aplicada à Educação, buscamos dados sobre a pesquisa acadêmica brasileira no que se refere à 

produção de teses e dissertações para o período disponível de 1996 a 2018, os quais foram 

extraídos da Plataforma Digital ―Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior‖ (CAPES) com a utilização dos temas 

―Neurociência‖ e ―Raciocínio Geográfico‖ na ferramenta de busca da referida plataforma e 

organizados nos Gráficos 01, 02 e 03 abaixo relacionados. 
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Fonte: Elaborado por Juliano P. de Mello. Fonte: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. 

Acessado em 10/10/2018. 

 

 O Gráfico 01 revela um crescimento significativo do número de teses e dissertações 

brasileiras com a temática da ―Neurociência‖ a partir do final da década de 2000 e início da 

década de 2010, ou seja, com, aproximadamente, uma década de atraso em relação à expansão 

dessa área de pesquisa no contexto norte americano e europeu, além do que, ressaltamos o 

aumento de 73 teses e dissertações defendidas em 2012, para 141 teses e dissertações em 

2013, consequentemente, indicando um crescimento de 93% na produção acadêmico-

científica brasileira nessa temática conforme os dados da CAPES. 

 

 
Fonte: Elaborado por Juliano P. de Mello. Fonte: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. 

Acessado em 10/10/2018. 
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Fonte: Elaborado por Juliano P. de Mello. Fonte: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. 

Acessado em 10/10/2018. 
 

 Ainda com relação aos dados pesquisados na Plataforma da CAPES, os Gráfico 02 

demonstra que, de 1996 a 2017, o tema neurociência em dissertações e teses, por áreas de 

conhecimento que têm relação direta com ensino e educação, apareceu apenas uma vez para o 

Ensino de Geografia, neste caso, referindo-se à tese de doutorado intitulada ―Geografia: 

Ensino e Neurociência‖, de Kinsey Santos Pinto, a qual foi defendida em 2015 no Programa 

de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 Além disso, o Gráfico 03 revela que, das 2112 teses e dissertações produzidas de 1996 

a 2017 com a temática do Raciocínio Geográfico, 1287 teses e dissertações foram produzidas 

de 2012 a 2017, ou seja, concentrando 61% da pesquisa acadêmica sobre o referido tema, o 

que, coincide com a informação do Gráfico 01 sobre o período de crescimento das pesquisas 

em Neurociência no Brasil. 

 

A Relação Sistêmica entre Pensamento Espacial e Conhecimento Geográfico 
 

 Segundo González (2016, p.12), o pensamento espacial e o pensamento geográfico 

não são sinônimos, mas complementares, pois o primeiro está mais ligado a processos 

cognitivos relacionados com a inteligência espacial e o segundo, muito mais ligado à própria 

disciplina geográfica. Além disso, o pensamento espacial adquiriu, nas últimas décadas, uma 

grande difusão por meio de livros e artigos devido a duas razões: o surgimento de novas 

tecnologias de informação geográfica e a maior atenção aos postulados sobre aprendizagem a 

partir das descobertas trazidas pela Neurociência aplicada à Educação.  

 Pesquisadores como Uhlenwinkel (2013 apud GONZÁLEZ, 2016), entre outros, 

apontam que uma diferença entre pensamento espacial e pensamento geográfico está na 
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abordagem realizada por duas tradições escolares distintas, a saber: o pensamento espacial, 

tido como um eixo central do currículo americano, enquanto o pensamento geográfico 

constituindo um conceito central do debate na educação geográfica britânica.  

 Segundo Juliazs (2017, p.17), o pensamento espacial é uma atividade cognitiva 

desenvolvida no cotidiano e pode ser sistematizado pelas mais diversas disciplinas escolares, 

porém, pela natureza da Ciência Geográfica, quando desenvolvido e problematizado na 

escola, frequentemente, está presente no ensino de Geografia. 

 Bednarz et al (2013) e Koolvoord (2012) (apud GONZÁLEZ, 2016, p. 12-13),  

ressaltam que a pesquisa empírica sobre a aplicação real de atividades que promovam o 

desenvolvimento do pensamento espacial  em sala de aula é limitada, pois a abordagem 

espacial nem sempre encontra uma estrutura escolar e curricular adequadas em todas as 

disciplinas, ao passo que, pelo contrário, a Geografia continua sendo uma matéria 

fundamental  para a promoção do desenvolvimento do pensamento espacial. Sendo assim, o 

conhecimento geográfico é tido como o melhor catalisador para a aquisição do pensamento 

espacial em uma disciplina escolar com uma longa tradição e sólidos fundamentos 

epistemológicos, mas também aberta a novos modos de aprendizagem. 

 A figura abaixo (fig.1), adaptada de González (2016), objetiva ilustrar as relações 

sistêmicas entre pensamento espacial e relações espaciais, entre pensamento espacial e 

conhecimento geográfico, o que, segundo o autor, nos permite obter uma série de indicadores 

de aprendizagem utilizados como parâmetros de aquisição do pensamento espacial, bem como 

da aprendizagem geográfica por meio de projetos e atividades, que constituem uma fonte de 

informação para pesquisa sobre possibilidades de inovação em educação geográfica. 

 

Figura 1- Vínculos entre o pensamento espacial e o conhecimento geográfico 

 
Fonte: Adaptado de González (2016). 

 

 Segundo Eliot (2000 apud GOLLEDGE, 2002), o conhecimento do espaço é 

fenomenal e o conhecimento sobre o espaço é intelectual, sendo que este último extrapola 

para além de simples observações sensoriais ou observacionais e, na Geografia, esta 
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ampliação é capturada, em parte, nas várias formas de representação utilizadas para registrar 

dados construídos a partir de informações detectadas por meios humanos ou técnicos e então 

analisadas e interpretadas para se chegar em formas de se analisar a existência espacial e suas 

características relacionais. 

 Golledge (2002, p.01), ressalta a importância do conhecimento geográfico como 

produto do pensamento geográfico e do raciocínio sobre os fenômenos naturais e humanos do 

mundo, além do que, o conhecimento sobre o espaço consiste do reconhecimento e elaboração 

das relações entre conceitos geográficos (tais como: arranjo, organização, distribuição, 

padrão, forma, hierarquia, distância, direção, orientação, regionalização, categorização, 

quadro de referência, associação geográfica e assim por diante) e suas ligações formais em 

teorias e generalizações. 

 Como uma forma de melhor apresentarmos, resumidamente, as principais 

contribuições conceituais, com base nas recentes pesquisas da Neurociência aplicada à 

educação geográfica sobre os modos de pensamento espacial e as relações espaciais, 

adaptamos o quadro abaixo (quadro 01) de Mohan e Mohan (2013 apud GONZÁLEZ, 2016). 

 

Quadro 1 – Conceitos relacionados com o pensamento espacial e as relações espaciais. 

 
Fonte: Mohan e Mohan (2013 apud GONZÁLEZ, 2016). Adaptado por Juliano P. de Mello. 
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O Raciocínio Geográfico na BNCC? 
 

 De acordo com a BNCC, o desenvolvimento do ―raciocínio geográfico‖ é tratado 

como a ―grande contribuição da Geografia para a Educação Básica‖ (BRASIL, 2017, p. 358), 

ou seja, devendo abranger todas as suas etapas: educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. 

 Juliasz (2017, p.28) ressalta a importância de se abordar as teorias sobre o raciocínio 

geográfico, as quais vêm sendo discutidas mundialmente (GERSMEHL e GERSMEHL, 

2007; JO e BERNARZ, 2009; SCHOLZ; HUYHN; BRYSCH; SCHOLZ, 2014) e envolvem 

os conceitos espaciais, ferramentas de representação e processos de raciocínio, além do que, 

destaca que tais debates ainda são incipientes no âmbito nacional e os estudos sobre o 

pensamento espacial podem contribuir para melhor compreendermos sobre a relação entre o 

raciocínio geográfico e as noções espaciais, fortalecendo, por exemplo, a cartografia escolar. 

 Segundo Juliasz (2017, p.50), o raciocínio geográfico se dá na medida em que se 

propõe analisar e representar as ―noções espaciais‖, ou seja, no encontro sistêmico entre o 

pensamento espacial e o conhecimento geográfico apresentado por González (2016) na figura 

1 (p. 07). 

 Gersmehl e Gersmehl (2011 apud JULIAZS, 2017, p.87), afirmam que os processos 

de pensamento espacial devem ter um lugar mais proeminente nos currículos. 

 Além disso, ainda segundo a BNCC: 

Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o 

pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e análise das 

informações geográficas, os alunos podem reconhecer: a desigualdade dos 

usos dos recursos naturais pela população mundial; o impacto da distribuição 

territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da 

população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a 

aprendizagem da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade 

étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios 

éticos (respeito à diversidade e combate ao preconceito e à violência de 

qualquer natureza). Ela também estimula a capacidade de empregar o 

raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida 

cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das competências 

gerais previstas na BNCC  (BRASIL, 2017, p.359, grifo nosso).  

 Sendo assim, do trecho supracitado, destacamos a utilização dos termos pensamento 

espacial e raciocínio geográfico como elementos fundamentais para o desenvolvimento das 

competências gerais previstas na BNCC, ou seja, aqui entendida como o documento na sua 

plenitude, ao passo que, por consequência, espera-se também constituírem ―a parte‖ que se 

propõe para a etapa do Ensino Médio, a qual, conforme já mencionado, ainda está na 
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condição do que o MEC chama de ―Proposta da BNCC para o Ensino Médio‖ (BRASIL, 

2018). 

 Então, passamos a fazer uma breve análise da BNCC (BRASIL, 2017) e do 

documento chamado ―Proposta da BNCC para o Ensino Médio‖ (BRASIL, 2018) com 

relação às propostas, objetivos, princípios e conceitos relacionados à Educação Geográfica, na 

qual, mais uma vez enfatizamos que o raciocínio geográfico está indicado como maneira de 

exercitar o pensamento espacial a partir de determinados princípios e condição fundamental 

para o desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC (BRASIL, 2017, p.357 e 

p.359).  

 Para o propósito supracitado, organizamos um quadro-síntese (Quadro 2) com um 

apanhado das propostas, objetivos, princípios e conceitos relacionados ao que podemos 

definir como Educação Geográfica para todas as etapas da Educação Básica. 

 
Elaborado por Juliano P. de Mello. Fonte: BNCC (Brasil, 2017) e Proposta da BNCC para o Ensino Médio 

(Brasil, 2018). 
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 Sendo assim, a partir da análise do Quadro 02, destacamos as seguintes 

fragilidades/descontinuidades: 

 Apesar da BNCC (BRASIL, 2017, p. 358-359), anunciar o desenvolvimento do 

pensamento espacial a partir do estímulo ao raciocínio geográfico como a grande 

contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica, não encontramos os sete 

princípios do Raciocínio Geográfico do Ensino Fundamental sendo relacionados, de 

forma objetiva e direta, aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de 

experiência e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil e, 

nem mesmo, às Categorias das Ciências Sociais Aplicadas do Ensino Médio. 

 Ao fazermos um levantamento sobre a utilização do conceito de "pensamento 

espacial" na BNCC (BRASIL, 2017), o mesmo é citado 20 vezes no referido 

documento, sendo que, destas, uma vez está explicitado na área de Ciências, onde 

aparece em uma relação com o seu desenvolvimento a partir das "...experiências 

cotidianas de observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados" (Brasil, 2017, 

p.326), bem como as demais citações estão todas concentradas na área de Geografia 

do Ensino Fundamental e não é citado no documento ―Proposta da BNCC para o 

Ensino Médio‖ (BRASIL, 2018). 

 A BNCC afirma que:  

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio do 

exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, 

que gradativamente passa a envolver outros princípios metodológicos do 

raciocínio geográfico,[...]. (BRASIL, 2017, p.361 – grifo nosso). 

Sendo assim, revelando mais uma notória fragilidade/descontinuidade ao dizer que o 

―pensamento espacial‖ começa a ser desenvolvido nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Aqui, encontramos uma nítida contradição em relação ao afirmado anteriormente sobre o 

desenvolvimento do pensamento espacial, a partir do estímulo ao raciocínio geográfico, ser a 

grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica, isto é, a princípio, devendo 

considerar todas as suas etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

Considerações finais 
 

 Inicialmente, ressaltamos que, conforme os dados da CAPES sobre a produção de 

teses e dissertações entre os anos de 1996 a 2017, os quais, foram organizados nos gráficos 1, 

2 (p.04), e 3 (p.05) , as pesquisas em Neurociência, da Neurociência aplicada à Educação e 

sobre o Raciocínio Geográfico têm crescido bastante no contexto acadêmico brasileiro a partir 
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do final da década de 2000 e início da década de 2010, bem como, o Ensino de Geografia 

ainda está no início desse campo de exploração, o qual conforme a bibliografia apresentada, já 

vem com muitos trabalhos nos Estados Unidos e na Europa, os quais, têm subsidiado a 

constituição dos seus respectivos currículos no que se refere à importância da Educação 

Geográfica para o desenvolvimento do pensamento espacial como um dos elementos 

fundamentais do desenvolvimento humano. 

 Sendo assim, trata-se de um desafio para a comunidade acadêmico-científica brasileira 

que se dedica ao estudo do Ensino de Geografia a continuação na ampliação e 

aprofundamento de pesquisa sobre as possíveis contribuições que a Neurociência traz para 

qualificar o processo ensino-aprendizagem em uma abordagem sistêmica entre pensamento 

espacial, conhecimento e raciocínio geográfico. 

 Além disso, a partir dos três aspectos levantados de fragilidade/descontinuidade nos 

documentos curriculares analisados, ressaltamos a necessidade de revisão dos mesmos em 

função da notória falta de uma abordagem sistêmica entre pensamento espacial/raciocínio 

geográfico e conhecimento geográfico (GONZÁLEZ, 2016), a qual, de fato, possa integrar a 

proposta comum curricular nas três etapas da educação básica brasileira no que se refere à 

educação geográfica. 

 Para González (2016, p.12), é indiscutível que a Geografia evoluiu muito rapidamente 

nos últimos anos devido às transformações do sistema mundial, além do que é inegável que a 

Geografia é provavelmente a disciplina escolar que recebeu o maior impacto das novas 

tecnologias. Porém, se os conhecimentos sobre os processos de ensino-aprendizagem 

avançaram e os conhecimentos geográficos e procedimentos mudaram, a educação geográfica 

nem sempre mudou no mesmo ritmo e nem com a mesma riqueza, pois as rotinas e tradições 

reveladas nos currículos são, por vezes, resistentes às mudanças e adequações aos avanços do 

mundo atual. 

 Então, assim como González (2016, p.12), propomos um equilíbrio entre: a 

abordagem sistêmica do pensamento espacial e o conhecimento geográfico; e uma educação 

geográfica que concilie a inovação com a consolidação disciplinar da didática da Geografia a 

partir das contribuições da Neurociência, a qual, segundo Roselli-Cruz e Ribeiro (2013, p.54), 

oferece orientação sobre as estratégias de ensino e sobre quais são as melhores condições de 

estimular o cérebro para a aprendizagem.  
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Resumo:O presente artigo trata de algumas considerações a respeito do projeto de pesquisa apresentado ao 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGG), vinculado ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas 

(IGCE) da UNESP, campus de Rio Claro (SP). O mesmo objetiva o estudo das formas de consolidação dos 

financiamentos à produção de livros didáticos no Brasil – através do Programa Nacional de Livros Didáticos 

(PNLD) – e na Alemanha, país no qual a política que regula a produção de livros é administrada pelos estados da 

federação. Este artigo traz de forma inicial uma tentativa de aproximação entre as duas realidades dos países em 

questão, indicando em suas considerações finais as expectativas para o desenvolvimento do projeto. 

Palavras-chave:PNLD; Neoliberalismo; Educação. 

 

 

Resumen:Este artículo trata de algunas consideraciones acerca del proyecto de investigación presentado al 

Programa de Postgrado en Geografía (PPGG), vinculado al Instituto de Geociencias y Ciencias Exactas (IGCE) 

de la UNESP, campus de Rio Claro (SP). Objetiva el estudio de las formas de consolidación de los 

financiamientos a la producción de libros didácticos en Brasil – a través del Programa Nacional de Libros 

Didácticos (PNLD) – y en Alemania, país en el cual la política que regula la producción de libros es 

administrada por los estados de la federación alemana. Este artículo trae de forma inicial un intento de 

aproximación entre las dos realidades de estos países, indicando en sus consideraciones finales las expectativas 

para el desarrollo del proyecto. 

Palabras Claves:PNLD; Neoliberalismo; Educación. 

 

 

Introdução e Metodologia 

 

O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação em Geografia (PPGG), vinculado ao Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas (IGCE) da UNESP, campus de Rio Claro (SP), para participação do processo seletivo 

do Mestrado Acadêmico da referida instituição. 

A elaboração do projeto referido acima leva em conta os trabalhos realizados pelo 

autor no final do curso de Geografia – modalidade licenciatura e bacharelado – cursado na 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖ (UNESP, campus de Rio Claro)
1
. A 
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partir da problemática constantemente identificada pelo autor nas disciplinas da licenciatura 

dos avanços das políticas neoliberais no campo educacional brasileiro, o mesmo buscou 

bibliografias que dizem respeito ao histórico do modo como o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) efetivou-se no curso do desenvolvimento político-social brasileiro. 

No caso específico deste artigo, objetiva-se esboçar sobre os esforços iniciais 

realizados pelo autor a partir do projeto proposto para avaliação de ingresso ao PPGG-Unesp 

Rio Claro. O projeto busca em sua análise – a partir da importância da aproximação do 

desenvolvimento de pesquisas que levem em conta não só a qualidade do Programa de Livros 

Didáticos brasileiro, mas que também forneça bases e argumentos possíveis para a realização 

de estudos não só na consecução do programa de livros –  a comparação com outras 

experiências de produção de livros no mundo (em especial, a forma de execução de políticas 

de livros na Alemanha), com visas à contribuição para uma constante reavaliação da 

exequibilidade do programa de livros brasileiro. 

 Partindo da historicidade do PNLD, o trabalho pautou-se pela organização 

bibliográfica e constituição de um breve histórico do mesmo, bem como a forma como se 

atrelou às diferentes formas de governo e governos presidenciais e ditatoriais no passar dos 

anos. Após a elaboração do histórico, houve um detalhamento das bibliografias com discussão 

dos modos de implantação e efetivação do neoliberalismo, sobretudo na América Latina desde 

os anos 1970. Após esta abordagem, avançou-se para uma investigação mais detalhada acerca 

da ação de conglomerados educacionais no PNLD, a fim de estabelecer relações entre 

algumas políticas neoliberais implementadas no Brasil, sobretudo nos dois governos de 

Fernando Henrique Cardoso entre 1994 e 2002, porém iniciados com Collor de Melo desde 

1990. 

Dessa forma, começou-se a traçar um paralelo entre formas de cartelização na 

produção de materiais didáticos e o PNLD em um período mais recente. Ao produzir dados 

analíticos, observou-se a constituição de uma concentração de mercado do Grupo ―SOMOS 

Educação‖ na comercialização de livros via política institucional. 

No caso alemão existem especificidades regionais no tocante ao uso de materiais 

didáticos em sala de aula. Cada estado da federação alemã, a partir das diretrizes do 

Ministério da Educação alemã, molda suas próprias diretrizes educacionais, as quais trazem 

em seu conteúdo especificidades e demandas locais para uso inclusive de materiais didáticos, 

especificando seu uso ou não nas escolas daquele estado. 
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No tocante à análise dos dados do programa, foram selecionados os dados estatísticos 

disponibilizados na plataforma digital do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). Estes dados foram organizados com o objetivo de constatar a ação de 

conglomerados educacionais na política de livros brasileira, com o intuito de demonstrar o 

quanto cada editora – e consequentemente, os grupos nos quais estão organizados tais editoras 

– comercializou, no período analisado, de livros didáticos no PNLD. 

A referida análise de dados obtidos possibilitou então não só a observação ilustrada do 

percentual de participação de cada editora, mas também observar o movimento de apropriação 

e organização, exclusivamente para os Editais do PNLD, das empresas em conglomerados 

educacionais, estando as mesmas separadas para o mercado em geral. 

Os dados a serem obtidos sobre os programas de livro e distribuição de livros alemães 

serão posteriormente analisados, haja vista a possibilidade de realização de pesquisas em 

instituições daquele país para a consecução da pesquisa proposta. A viabilidade do projeto 

perpassa não só relações interinstitucionais com o país europeu em questão, mas também a 

capacidade de análise de dados de forma comparativa entre ambos os programas de livros. 

 

Breve histórico do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) 

 

A origem do PNLD remonta às origens das prensagens de livros no Brasil, 

confundindo-se em sua gênese com as políticas de estímulo industrial do início do século XX. 

O estímulo ao desenvolvimento industrial brasileiro – especialmente, neste caso, à indústria 

de livros brasileira – apresenta como necessidade no decorrer de seu desenvolvimento o 

estabelecimento de um programa que comercialize os livros produzidos pela indústria livreira 

da época. 

Durante o mandato do ministro Gustavo Capanema – vinculado ao Ministério da 

Saúde e Educação do primeiro governo Vargas – foi instituído em 1938 (FERREIRA, 2008) o 

então primeiro passo para a consolidação de um programa que regulasse a forma como os 

materiais produzidos pela indústria de livros brasileira chegaria às escolas de todo o país. É 

formada então a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), com o intuito de tornar 

possível também tal distribuição. 

Com o passar dos anos, surgem propostas de tornar estadual – a partir de uma ideia do 

pacto federalista institucionalizado no Brasil desde a época – a CNLD. Surgem propostas para 
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a criação das Comissões Estaduais do Livro Didático (CELD), as quais tornariam a ser pauta 

de discussão conforme surgem, ao longo da história do PNLD, contestações e 

descontentamentos com a política do Estado brasileiro (OLIVEIRA; GUIMARÃES; 

BOMÉNY, 1984). 

Entretanto, a centralização da política nacional de produção e distribuição de livros – 

destacando-se o papel histórico do livro didático na escola e sua centralidade e importância 

para o desenvolvimento das atividades dos professores durante grande parte da existência 

desta política – é feita em grande parte do avanço da história do programa. Perpassam 

governos democráticos e as experiências ditatoriais brasileiras. 

Destaca-se durante este último período o Conselho do Livro técnico e do Livro 

Didático (COLTED), comissão especializada para a produção de livros didáticos e técnicos. O 

COLTED amplia investimentos na produção livreira nacional, porém com influência direta – 

sob consultoria – dos Estados Unidos da América. Fato este que posteriormente torna-se um 

empecilho financeiro ao programa com a dissolução dos acordos com as agências 

estadunidenses, por terem sido injetados grande quantidade de capitais na política pública de 

livros durante o período no qual o COLTED esteve em funcionamento (FILGUEIRAS, 2011). 

A partir da redemocratização brasileira, a forte influência exercida não só por autores 

de livros, bem como das editoras que já participavam direta e/ou indiretamente dos Editais do 

PNLD – instituído enquanto Programa Nacional do Livro Didático de forma oficial em 1984 

(CASSIANO, 2007). 

No decorrer da década de 2000, a autora ainda observa a forma como o PNLD se 

desenvolve a partir da compra de empresas de produção de materiais escolares – e livros 

didáticos – e de conglomerados educacionais por companhias de capital externo, sobretudo 

espanholas como no caso da FTD. 

A inserção de mercado do Brasil enquanto país tido como ―em vias de 

desenvolvimento‖ pressupõe seu papel na Divisão Internacional do Trabalho enquanto 

fornecedor de matérias primas e, principalmente graças a consolidação durante a década de 

1990 de políticas neoliberais ao pensamento político-social brasileiro, torna o país – bem 

como todos os países latino-americanos – enquanto possíveis plataformas de aplicação e 

desenvolvimento das políticas do neoliberalismo. 
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Distribuição de livros didáticos na Alemanha 

 

Isto posto, faz-se necessária a análise das formas de execução dos programas de livros 

didáticos na Alemanha, haja vista a forma como são concebidos. Estudos recentes realizados 

em institutos especializados em pesquisa no tema apontam para a perspectiva de produção de 

materiais digitais educacionais (SAMMLER; MACGILCHRIST; MÜLLER; OTTO, 2016). 

Entretanto, naquele país o controle sobre a produção de livros em geral e livros que 

poderiam ser utilizados em escolas por alunos e professores ocorre desde o século XVI, pouco 

tempo depois da invenção da prensa de Gutemberg, por parte da igreja, sendo que dois 

séculos mais tarde já era pretendida uma padronização a ser desenvolvida na educação escolar 

alemã (STÖBER, 2010). Em 1763, o General-Landschul-Reglement (Regulamento da Escola 

Geral Prussiana, em livre tradução) já previa que os livros didáticos que fossem aprovados 

pelo mesmo deveriam ser utilizados, informando às autoridades e conselhos que regulavam a 

sua política de produção. 

Houveram na história alemã momentos de monopólio exclusivo do Estado sobre a 

produção dos livros didático a partir da instituição em 1772, do acordo sobre a produção de 

livros-texto, dando privilégios ao Estado da época (STÖBER, 2010). No período pós-Segunda 

Guerra Mundial, precisamente no ano de 1946 na Baviera, foi fundada a editora de livros 

bávara, assumindo os direitos de produção de grupos seculares alemães. Atualmente, tal 

editora está sob controle do Grupo Cornelsen (SAUER, 1998 in STÖBER, 2010). 

Antes mesmo da divisão do território alemão no pós-guerra, os direitos das editoras 

estatais haviam sido cedidos à Comissão de Controle Aliado em conjunto com o governo 

central do país. Durante a DDR (República Democrática da Alemanha, conhecida 

popularmente como Alemanha Oriental), a responsabilidade dos Estados alemães acabou 

sobre a produção, sendo assumidas as responsabilidades pelos ministérios da cultura de cada 

um dos mesmos, através de decretos. 

Posteriormente, tais decretos atingem todos os outros estados da federação alemã, 

aprovando uma diretiva comum para autorização e avaliação da conformidade dos materiais 

com as bases constitucionais e curriculares do país, em 1972 (STÖBER, 2010). 

O quadro jurídico atual demonstra que cada estado da federação alemã é responsável 

pelas suas leis de administração e regulação sobre a educação, respondendo apenas à 

diretrizes centrais, as quais são sua base jurídica. Existe então uma regulamentação geral por 
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órgãos administrativos, adaptada à realidade de cada um dos estados. Cada estado define de 

tempos em tempos sua matriz curricular e a forma de ingresso na escola (exigindo 

procedimentos de autorização ou não), por exemplo. 

Alguns estados não apresentam, por exemplo, requisitos de aprovação estatal para o 

uso dos materiais didáticos, como Berlim, Hamburgo, Saarland e Schleswig-Holstein. Dessa 

forma, abrem mão do uso de livros didáticos, utilizando-os apenas em caso de opção 

específica da escola. Outros autorizam apenas livros que são aprovados no conselho do 

governo central diretamente, e ainda há casos de estados que possuem seus próprios modos de 

realizar as escolas, regulando inclusive os processos de produção didática. 

Entretanto, todos os estados devem responder às diretrizes do Ministério da Educação 

alemã, ainda que existam especificidades regionais como Institutos ou Ministérios locais, sem 

entrar em conflitos com as leis nacionais. Um livro didático deve passar por avaliações 

nacionais e estatais, pelo Ministério da Educação da federação alemã e pelo Ministério da 

Educação do estado respectivo da federação, para então poder ser publicado pelas editoras. 

Dessa forma, as diferenças internas de cada estado alemão podem ser identificadas 

como ponto de divergência da política didática brasileira, necessitando desta forma 

identificação de pontos os quais podem servir como aproximações de ambos os programas de 

livros destes países no escopo de análise. 

 

Considerações sobre o neoliberalismo na América Latina 

 

O neoliberalismo remonta políticas pensadas especialmente por Margaret Thatcher e 

Ronald Reagan na Inglaterra e nos Estados Unidos, respectivamente. Ao exaltar o mercado 

enquanto grande regulador das políticas econômicas – e dando poder praticamente ilimitado 

aos bancos para agirem na economia como bem entender –, tais políticas permeiam 

discussões acerca da forma como o Estado regula as esferas mais diversas da reprodução em 

sociedade. 

Tais políticas remontam as discussões da Escola de Chicago, tendo como um dos 

principais expoentes Milton Friedmann. Difere-se do liberalismo clássico à medida em que 

realiza a exultação do papel do mercado frente às decisões na esfera social, apropriando-se 

inclusive dos órgãos públicos, em um movimento privatista (e rentista) das instâncias de 

governo. Também é destacável o papel destas políticas na articulação de grandes mercados 
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mundiais financeiros dependentes, financeirizando a economia desde a ampliação de sua 

esfera de ação mundial. 

A história da introdução das políticas neoliberais na América Latina perpassa períodos 

da história ditatorial no continente americano, sobretudo nas ditaduras do cone sul. Durante a 

ditadura de Pinochet, no Chile, em meados dos anos 1970, há a introdução dos ideais 

neoliberais em seus planos econômicos, mantendo sobretudo o controle total sobre a 

população (VILLAGRA, 2015). 

A perspectiva neoliberal de exaltação da participação do mercado na economia 

ampliou nos países sul-americanos a desigualdade econômica entre os mesmos e os países 

europeus. Pode ser considerado uma nova forma de dependência articulada entre os países 

―centrais‖ e os países ―de terceiro mundo‖, sobretudo em uma perspectiva neocolonial, sob a 

égide do desenvolvimentismo, porém criando dependências de mercado externas à realidade 

daqueles países
2
. 

No Brasil, as políticas neoliberais incidem com mais frequência e norteiam planos de 

governo sobretudo a partir da década de 1990. O país, assumindo uma posição mais favorável 

frente os mercados do ―primeiro mundo‖, torna-se plataforma de desenvolvimento da 

estratégia contrarrevolucionária neoliberal enquanto política econômico-social, ao fazer frente 

às reações dos movimentos sociais que questionam o status quo. É sobretudo nos governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) que tais políticas assumem contundentes espaços no 

planejamento social brasileiro. (SALLUM JR., 1999) 

O crescente movimento a partir dos governos FHC demonstram a tomada de instâncias 

outrora públicas pela esfera privada – a qual traz consigo seus interesses mercadológicos. A 

educação como um todo e o livro didático em específico não estão aislados desta lógica 

privatista imposta ao/pelo Estado brasileiro desde então, o que torna de suma importância 

analisar como incidem os processos de reificação do mercado no contexto do PNLD, a fim de 

contribuir para a elucidação da problemática da concentração empresarial em torno desta 

política pública. 

Também será desenvolvida a análise dos processos análogos e/ou com visas à uma 

possível efetivação de políticas neoliberais a partir dos programas de livro do Estado alemão. 

                                                 
2
Com visas a ampliação da discussão acerca do neoliberalismo e neocolonialismo, sugere-se a leitura de KATZ, 

C. ―Neoliberalismo, neodesenvolvimentismo, socialismo‖. São Paulo: Expressão Popular: Perseu Abramo, 2016. 
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A análise comparativa entre os dois programas deverá ser feita tendo como base a forma 

como são produzidos e distribuídos os livros  

 

Considerações Finais 

 

Se, ao levar em conta os desdobramentos do PNLD a nível nacional, é possível 

verificar facilmente a sua centralidade enquanto possibilidade de acesso ao conhecimento 

escolar. O livro didático ainda é o material mais importante no planejamento de aulas dos 

professores Brasil afora, o que deveria tornar todas as etapas de sua produção, distribuição e 

uso cada vez mais democráticas, uma vez que a efetivação de seu uso se dá se e somente se o 

material for posto em prática de sala de aula. 

Posto isso, é necessária uma ampliação no acesso ao material, de forma a explorar sua 

potencialidade enquanto estruturador de práticas pedagógicas. Estimular a produção local dos 

materiais, tendo em vista a valorização do lugar tão cara à Geografia, é uma forma de fazer 

frente à tal produção que segue o modelo neoliberal de padronização dos materiais, 

subserviente ao mercado ao perpetuar o status quo social. 

A concentração da produção de materiais didáticos demonstra que deve haver 

preocupação com o modo de organização das empresas que produzem os mesmos. Ao 

observar os movimentos recentes em prol de uma padronização educacional – como no caso 

da BNCC –, faz-se necessário o contestar a forma de organização em conglomerados dessa 

produção didática nacional. Esta organização deveria ser mais diversificada, a fim de 

possibilitar o acesso a tal produção de materiais, a qual poderia também ser ampliada para 

outras regiões do país, mirando a diversificação da produção dos materiais. 

Dessa forma, tal concentração não deve ser estimulada apenas pelo discurso da 

qualidade. A discussão deve estar pautada na democracia ao acesso do material, e não apenas 

em uma pretensa qualidade que poucas empresas de livros poderiam fornecer. Também essa 

concentração pode significar uma forma de mascarar a fiscalização dos órgãos públicos com a 

concentração de empresas participantes dos Editais de comercialização de livros do PNLD. 

A análise a ser desenvolvida a partir dos dados a serem obtidos pelo projeto em 

parceria com instituições ligadas ao programa de livros alemão levará em conta a estruturação 

dos programas didáticos alemães atuais, resgatando a sua história a partir dos anos 1980. O 
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escopo de tal análise realizar-se-á também considerando a consolidação da União Europeia e 

o impacto da mesma sobre o programa de livros daquele país. 

Se o acesso aos livros é ponto de discussão ao ser levado em conta o programa 

brasileiro, o procedimento análogo a isto no caso alemão também será levado em conta, bem 

como a análise dos investimentos realizados em políticas de distribuição de livros nos últimos 

10 anos naquele país – possivelmente discriminadas a nível federativo. 

A expectativa frente às possibilidades de desenvolvimento deste projeto apresentado 

dizem respeito a: estabelecer análises relativas acercada composição das empresas de livros 

nacionais e internacionais e das relações de suas produções subsequentes, e da quantidade 

ofertada de títulos disponível no Brasil e na Alemanha (possibilitando inclusive maior 

proximidade entre pesquisas e institutos de pesquisa especializados em materiais didáticos 

entre ambos os países); análise comparativa do padrão de classificação qualitativa dos livros 

entre Brasil e Alemanha; análise do comportamento do padrão de regionalização da produção 

didática alemã, em busca de uma possível unilateralidade ou multilateralidade nas vertentes 

teóricas dos livros regionalizados; análise e verificação na concretude brasileira de como as 

vertentes teóricas dos livros didáticos desenvolvem-se nas diferentes regiões brasileiras; 

dentre outras análises que, por ventura, poderão dialogar com uma contribuição ao programa 

de distribuição de livros brasileiro. 
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Resumo:Neste trabalho buscamos realizar o exercício de pensar a educação geográfica observando as 

construções das relações de poder, politicamente estruturadas na escola. Trata-se, portanto, de pesquisa 

bibliográfica em que buscamos problematizar as relações políticas no âmbito educacional, situando os 

mecanismos instituídos nas políticas educacionais igualitárias e, exibindo a nossa reflexão sobre os prejuízos 

políticos à autonomia e a (in)consequente formação do individualismo. Procuramos, inclusive, apontar outros 

direcionamentos políticos educacionais voltados às diferenças e o significado âvida em sociedade. 

Palavras-chave:Política inclusiva; Educação Geográfica; Diferenças. 
 

 

Resumen:En este trabajo buscamos realizar el ejercicio de pensar la educación geográfica observando las 

construcciones de las relaciones de poder, políticamente estructuradas en la escuela. Se trata, por lo tanto, de 

investigación bibliográfica en la que buscamos problematizar las relaciones políticas en el ámbito educativo, 

situando los mecanismos instituidos en las políticas educativas igualitarias y, exhibiendo nuestra reflexión sobre 

los perjuicios políticos a la autonomía y la consecuente formación del individualismo. Buscamos, incluso, 

apuntar otros directivos políticos educativos dirigidos a las diferencias y el significado a la vida en sociedad. 
Palabras Claves:Política inclusiva; Educación Geográfica; Diferencias. 
 

 

Introdução 

 

Observando o crescente esvaziamento público nas relações sociais e a ampliação dos 

conflitos na sociedade contemporânea, sugere ampliarmos reflexões sobre as contribuições da 

Educação Geográfica aos plurais contextos sociais; o que implica considerarmos a formação 

intelectual voltado à autonomia do pensamento geográfico (CAVALCANTE, 

2011).Formação que perpassa amplas questões que estão além do exame dos conceitos 

geográficos, dos métodos de ensino, das transposições didáticas; dos abstracionismos teóricos 

e empíricos, dentre outras; questões que acreditamos envolverem intimamente o modo que as 

relações políticas são ajustadas segundo as condições de majoração do poder (ascendentes e 

descendentes),a partir do qual selecionamos politicamente a organização, a compreensão e a 

representação da realidade espacial.  
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Refletir sobre as nuances educacionais envolvidas na construção/estruturação política 

nas relações de poder significaria o sobressalto compreensivo sobre o que se ensina, do modo 

como se ensina, a quem se ensina... uma vez que possibilitam aos sujeitos educadores o 

pensamento em estado de permanente totalização, pois, busca examinar os sentidos 

produzidas nos objetos e nos fluxos, refletindo como são criadas e naturalizadas as realidades 

e as suas pressões no espaço geográfico. A estes sujeitos educadores significa o pensamento 

apurado com a interpretação das pressões sociais ascendentes, bem como, as situações 

geradas por setores da sociedade com amplas capacidades político-econômicas de 

reproduzirem espacialidades homogeneizadoras e/ou fragmentadoras (HAESBAERT, 2004) 

estruturalmente descendentes. O pensamento apurado com análises abertas, politicamente 

situado frente às diversidades das questões que nos afligem e a nossa área de conhecimento.  

Neste sentido, significa considerar o ―alerta para uma tendência arriscada de, ao 

buscar novos paradigmas que salientam aspectos subjetivos e marginais da ciência moderna, 

abandonar a análise social mais ampla e fragmentar a realidade‖ (CAVALCANTE, p. 194, 

2011). 

Diante complexidade que nos envolvem, situar a análise social mais ampla, significa a 

aprendizagem geográfica, neste momento em sua dimensão teórica, consideramos o objetivo 

de examinar como as relações políticas influem na formação para a autonomia. Pretensão que 

se restringirá, nos limites deste espaço, em trazer alguma contribuição ao entendimento da 

rigidez/clausura disciplinar do conhecimento geográfico potencialmente nocivo a reflexão 

política. Rigidez que tente ir além do isolamento das demais formas de entender e interpretar 

as realidades socialmente construídas, restringindo as possibilidades de diversidades 

interpretativas, bem como, a próprio entendimento da organização do espaço geográfico.  

A metodologia de pesquisa se fundamenta no aporte teórico qualitativa das 

informações obtidas por pesquisa bibliográficas a partir da i) delineação progressiva do foco 

de estudo; ii) adequação (e reformulação) das questões analíticas; iii) aprofundamento de 

revisão de literatura. Considera-se, portanto, que o ―conjunto de questões da pesquisa, as 

revisões feitas na literatura sobre o assunto e novas interpretações que possam surgir‖ (YIN, 

2001, p.133). 

Em um primeiro momento, apresentaremos alguns contextos das políticas 

educacionais no Brasil, de modo que possamos, no segundo momento, problematizar os 

sentidos da fragmentação e homogeneização na produção do individualismo pelo ensino. 
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Finalmente, destacaremos a educação geográfica enquanto disposição política produtora de 

conhecimento inclusivo, ao bem das diversidades nas sociedades. 

 

Políticas educacionais: definindo a instituição escolar 

 

Com a redemocratização brasileira (1975-1985) demandou esforços em renovar as 

políticas educacionais, a vistas da ―modernização pedagógica‖ que ―atendessem‖ às 

exigências do cenário democrático emergente. Exigências estendidas a reorganização de 

setores estatais que implicam na dinâmica e seguridade da vida social, o que implicou na 

realização de reformas no campo educacional. Tais reformas, realizadas com sucessivos 

direcionamentos, reorientando explicitamente os objetivos educacionais e seus respectivos 

encaminhamentos pedagógicos, que nos anos subsequentes, serviram de base para 

composição do sistema de ensino brasileiro. Em função da ―modernização pedagógica‖ 

procurou-se incluir na retórica de qualidade ao serviço escolar, a desqualificação da 

autoridade na prática curricular, a premência da necessidade da avaliação do rendimento 

escolar, a qualificação do estudante (trabalhador), a imperatividade curricular, dentre outros. 

Nas plataformas partidárias, os discursos eleitorais (e os de governos) explicitam as 

retóricas da qualidade de ensino, embasando-as em supostas necessidades da qualificação 

para o ―mundo do trabalho‖ e, que atendam ao crescimento econômico do país, superando as 

desigualdades regionais. A educação torna-se tema recorrente na mídia, no qual o discurso 

republicano (reproduzido) exalta a necessidade de ―mais educação‖, com o invólucro da 

retórica de qualidade escolar assentada na melhoria da qualidade escolar e no cumprimento de 

seus atos normativos (mais educação). A qualidade educacional aclamada, circunscrita a 

alguns fatores internos ao campo educacional, propriamente da escola, tenderam a encobrir as 

reais determinações sociais, históricas e políticas que nela influem (ROMANELLI, 1997). 

Ademais, naquele período, também se observa a amplificação de denúncias quanto a 

precarização das escolas e a formação de docentes, bem como, o caráter tecnicista envolvendo 

do currículo, a desvalorização da carreira docente, dentre outras; em poucos discursos 

demonstram examinar as origens políticas da precarização, o como ela impacta a esfera social 

e, no modo com que interpreta a si e atribui sentidos as atuais práticas frente as possibilidades 

de enfrentamento dos condicionamentos educacionais a ela impostas.  
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Nos discursos também podem ser observados o isolamento dos problemas 

educacionais ao ambiente escolar e a atribuição de culpa aos seus sujeitos. Discursos que 

tendem a apresentar (e represar) a crise diante da constante constatação de que ―Joaozinho 

não sabe ler‖(ARENDT, p. 222, 2002) aos 14 anos de idade. Constatação apresentada 

estatisticamente para justificar mais intervenção, e utilizar remédios amargos em exigência do 

conjunto de tabelas extraídas de realidades produzidas pelos remédios anteriores utilizados; ao 

instante serviria para conter os efeitos colaterais produzidos. Por isso, mais reformas são 

implantadas. Reformas conduzidas por economistas, fundamentadas por sociólogos (e 

pedagogos) consultores, contratados para justificar os ajustes necessários. A base subjetiva 

comum às reformas estaria a argumentação de que a educação tem por motor conduzir a 

redução das desigualdades sociais, por isso, mais educação. Mas não seriam as políticas 

econômicas indutoras das desigualdades sociais: miséria, pobreza, a insegurança...? 

Notadamente, inúmeras são as políticas (terceirização da responsabilização) de redução de 

desigualdade ou de inclusão social a serem difundidas pelas escolas, dentre as quais, a de 

segurança a alimentação (merenda escolar), da segurança a saúde (escovação dentaria, 

prevenção doenças sexualmente transmissíveis, sexualidade), de segurança no trânsito, de 

segurança fiscal (curso de consciência fiscal), de segurança ambiental...  

Diante de tantas reformas, ao sabor político partidário dos governos, os docentes 

pouco se dão conta das transferências de responsabilidades próprias de outros órgãos 

executivos de Estado. Ainda que, pouco se dão conta do necessário embate político que 

envolve tais questões internas e externas aos atributos e função escolar; intendendo que não 

seria o espaço apropriado ao embate das questões políticas governamentais e das escolhas 

política-pedagógica. Observando a situação, Carvalho assinala que 

as escolhas são transmitidas sem que sua legitimidade seja sequer posta em 

questão. Mas onde quer que se haja rompido o fio da tradição, somos 

impelidos a fazer julgamentos, apresentar escolhas e confrontá-las com 

outras possibilidades. A ruptura da tradição e o desaparecimento de um 

sentido comum e compartilhado (common sense) nos obrigam a escolhas que 

exigem discernimento e deliberação política, pois se referem não apenas a 

necessidades sociais ou preferências individuais, mas à preservação de um 

mundo comum e público (p.817, 2014). 

O esvaziamento dos sentidos do mundo comum frente as escolhas e o consequente 

declínio ético-político, tenderia a reflexão ingênua da realidade, a restrição política-

pedagógica a dimensão professor-aluno (além do disciplinamento estudantil, da individuação 
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do trabalho docente, da verticalização do ensino...) demonstram tensões que exigem atenção e 

enfrentamento político. 

Atenção, no âmbito deste trabalho, significa compreender as possíveis origens e os 

meios da crescente diluição do significado ético-político no campo educacional e, os 

consequentes impactos na esfera pública, examinando os sentidos das virtudes públicas 

constituídas politicamente – as diferenças, o reconhecimento e a emancipação-. Assim, 

buscaremos apresentar o exame conceitual pertinente, enfocando os sentidos políticos 

voltados a esfera pública, inerente ao campo educacional. 

 

A formação do imaginário político diante da igualdade e das diferenças 

 

Imaginemos as seguintes situações: a) a igualdade, segundo o ideal na utopia de 

Thomas Morus [1516], sugere o (não) lugar situado em uma ilha (imaginaria) habitada por 

uma sociedade (alternativa perfeita) em plena harmonia onde todas as pessoas seriam iguais, e 

por isso, usufruem igualmente dos bens produzidos (roupas, alimentos, conhecimento, saúde, 

e etc.); b) as diferenças expostas pelo contraste (filosófico), ideia que torna possível a 

percepção pela diferenciação entre pessoas e objetos (entre o ser e não ser, a aparência e 

essência, o ser e o pensar, ser e o devir); e, c) o lugar de penúria produzido pela diferenças 

entre as pessoas, consequente da expulsão do jardim do Éden (segundo a religiosidade judaico 

cristã), qual teria surgido da grande fratura entre do bem com o mal, passando-os  a viverem 

na ambiência terrestre. 

As situações apresentadas representam peculiaridades distintas, tendo-as em comum, 

questões ontológicas que nos impulsionam a busca por um lugar melhor para viver. Um lugar 

distinto (e distante) das penúrias do mundo vivido. Todavia, seja lá qual for o lugar imaginado 

(ou escolhido dentre aqueles apresentados), seria ele habitado por seres humanos ou anjos? 

Ou se por aqueles mesmos portadores de virtudes e de vícios? Se por humanos, vivendo 

naquele lugar paraíso imaginário, tenderiam a reproduzir outras contradições compatíveis com 

aquelas vividas anteriormente? Poderia esse lugar ser constituído por relações apolíticas? 

Observando as iniciativas constituição de civilidade humana, objeto da educação, 

desde a Grécia antiga, o caráter político tem sido avocado como mediador/promotor da vida 

em sociedade, oportunizando na esfera pública debates sobre contrastes dos interesses entre 

aqueles diferentes e os iguais, realçado ou mitigando a pluralidade dos conflitos e das 
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aspirações em territórios de negociação. Suas relações revelaria a inteligibilidade política e 

racional que educa o animal
1
 que há no individualismo e, tornou possível a civilização 

(própria) das sociedades humana.  

Contemporaneamente, entendemos que ―a política baseia-se na pluralidade dos 

homens. [...] os homens [enquanto] um produto humano mundano, e produto da natureza 

humana‖, portanto, plural, e que a ―política trata da convivência entre os diferentes‖ 

(ARENDT, p. 21, 2007). As diferenças emergiriam do contraste em movimento da 

pluralidade, sob o caos absoluto, organizam politicamente coisas em comum.  

Tal organização dos corpos políticos demanda que as diferenças originais sejam postas 

a serviço da humanidade que há no homem em estado de contenção de sua animalidade 

irracional. Homem este que abre mão da diferença, aquela, a mesma que o individualiza, em 

prol da coletividade. Assim, a ―política surge no intre-os-homens; portanto, fora dos homens. 

Por conseguinte, não existe nenhuma substância original. A política surge no intra-espaço e se 

estabelece como relação‖ (ARENDT, p. 23, 2007). Tais aspectos têm sido redimensionados 

em prol da sociedade moderna. Aspectos que nos deteremos a seguir. 

A organização política dos conhecimentos requeridos para a vida em sociedade 

mostra-se, historicamente, servindo a setores da vida pública e privada, atuando e influindo ao 

logo dos tempos e sociedades, no ordenamento do intra-espaço de homens. 

Contemporaneamente, setores de vida privada tenderam em tornar a fluidez educacional 

passiva aos interesses não necessariamente comuns aos homens. Hegemonicamente eles 

realizam direcionamentos político-(pedagógicos) no meio escolar, com sobressalto a partir do 

século XX; demonstrado pela inédita experiência na história da humanidade: a educação de 

massa. Experiências que visam potencializar condicionamentos condizentes a determinados 

ideais de mercado: o individualismo.  

Em prol do individualismo direcionaram políticas educacionais igualitárias à educação 

das massas a partir do Estado, com o desenvolvimento de projetos educacionais embasados 

em estudos desenvolvidos por behavioristas, construtivistas, sociointeracionistas, 

desenvolvimentais, dentre outras, de modo a intensificar experiências no âmbito escolar.  

                                                 
1
A figura mítica do Centauro para a sociedade da Grécia Antiga representava a ascensão ao conhecimento e 

domínio da civilidade pelo homem, por dominar sua parte animal (membros inferiores de cavalo), despontava a 

coerência e precisão do arqueiro. Contrapondo, o Minotauro, representava o predomínio do extinto animal 

(membro superior de touro) sobre o corpo ―humano‖ (barbárie), ao que nos apresenta hoje, a imagem do 

individualismo. 
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Experiências, em sua grande maioria, buscaram foco as respostas ao desenvolvimento 

de condicionamentos instrumentais ao pensamento do indivíduo. Outro viés utilitarista 

aplicado à educação (dos jovens) deu-se ao campo político partidarista, de inspiração militar 

e/ou nazifacista
2
, põem em marcha outros projetos de massificação/perpetuação do poder a 

partir da escolarização doutrinária.  

Ao percorrermos a recente história da educação voltada às massas, o transcurso de 

pouco mais de 200 anos (e no caso brasileiro a metade deste período), nos revela os intensos 

trabalhos de pesquisa sobre o universo educacional, todavia a margem do aprofundamento das 

relações e pertinências das relações de poder envolvidas nas políticas educacionais, em 

especial ao campo da produção geográfica.  

Neste breve exercício, buscando situar o significado político da aprendizagem 

geográfica, caberia então indagarmos: há quem, e a que propósitos estariam sendo dedicados à 

educação? Quais papéis inerentes à sociabilidade estariam sendo desenvolvidos? Ditas de 

outro modo, a quem reservaria a educação geográfica: o desenvolvimento do indivíduo, ora 

do sujeito para vida em sociedade? Seria possível educar o indivíduo e que este, no futuro 

próximo, consiga viver em sociedade? A situação vice-versa seria plausível? 

 

Os sentidos das políticas de fragmentação e de homogeneização na produção do ensino 

 

Os processos ajuntados pelos propósitos de tornar possível a mecânica capital das 

coisas nas coisas, assegurados pela promessa da fartura e do progresso da humanidade. 

Processos que além de criar o modelo de escola para ricos e outra para os pobres (a massa) 

também demonstra regular os conteúdos daquilo que se ensina. Modelo pensado para aplicar 

as doses de conteúdos segundo disciplinamento fabril, ajustado a escola seriada (ensino em 

séries). O tempo, regido pela velocidade da esteira rolante em forma de bimestre/semestre/ano 

selecionam os mais aptos ao mercado do trabalho.  

Diante da superação do modo produção fabril (fordista pelo toyotismo), a escola 

instrumental dedicada a seleção intensiva do operário para a fábrica entra em crise. Possíveis 

                                                 
2
A breve e trágica experiência conduzida pelo professor Burt Ross em 1967, com a disciplina de história em uma 

escola secundarista estadunidense (Palo Alto, Califórnia). Ross propôs desmascarar a ideologia totalitária, 

buscando reproduzir na sala de aula alguns clichês do nazismo "Poder, Disciplina e Superioridade". A 

experiência conduzida revela o aniquilamento dos sujeitos críticos, o fanatismo por uma causa, com inúmeros 

efeitos colaterais indesejados. Todavia, torna-se possível observar extrema eficácia reprodutiva na 

aprendizagem, como podemos conferir no filme A onda [The wave]. 
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contornos a crise são apontadas variações disciplinares: interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, transdiciplinaridades, dentre outras a mais moderna: controle (educação 

online). A aprendizagem em série daria lugar ao ano (ou ciclos de anos). A pauta voltada a 

discussão dos conteúdos disciplinares (controle) é negligenciada ao debate, pois tratar-se-ia de 

envolver politicamente a sociedade os sentidos duais em que ―educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social‖(BRASIL Art. 1, § 2º,1996). Em meio ao 

estado de crise é também marcante a forma com que o controle preenche o discurso 

pedagógico voltado a formação do individuo na sociedade de classes, tendo em vista a 

permanente tensão de valores sociais historicamente construídos.  

Tensões que permeiam as organizações estatais instituídas pelo poder público 

republicano para tornar a vida em sociedade possível, dentre as quais, escolas públicas, foco 

de nossa atenção. O referido espaço público, em especial as de Ensino Médio, buscamos 

examinar a formação da autonomia do pensamento frente ao pernicioso aniquilamento da 

reflexão política em meio as relações de poder e, os consequentes prejuízos ao 

desenvolvimento humano necessário a vida em sociedade. Desenvolvimento que signifique 

formação da autonomia do pensamento e, que habilite os sujeitos a pensar e o consequente 

agir frente a indústria social economicamente produzida. Prejuízos acumulados naquele 

espaço pela produção histórica do autoritarismo de disciplinamento de indivíduos–servidores 

do mercado-, agindo na mitigação das tensões, bem como, na redução da percepção das 

mediações políticas necessárias a vida pública; passa ser alimentada/reproduzida pelo apresso 

do senso comum individualista do ―just. in time”. Aos servidores do mercado, qualificados ao 

capital, pessoas e relações humanas são o problema para a acumulação capital: o médico não 

toca em seu paciente, assim como o professor não toca nas deficiências de aprendizagem dos 

seus alunos... pois, ambos estão sob a imaginária esteira rolante em linha de produção da 

indústria cultural que os desumanizam. 

Do mais, o autoritarismo disciplinador, perniciosamente servil e acrítica, avoluma o 

sensu comum e, mesmo que momentaneamente aliviam as tensões, por outro lado cresce em 

extensão e complexidade a tensão social. Vejamos os casos de violências (intra e extra) 

escolar que ampliam a escala conhecida: de agressões verbais e até ao manejo de armas cada 

vez mais letais são utilizadas (nos casos mais expressivo em escolas e em universidades 

estadunidenses). A complexidade das violências vivenciadas nas sociedades de massas 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
252 

elevam os níveis de tensão, atribuídas ao âmbito formativo das instituições escolares, 

denominam de crise ―da‖ educação, mediante as políticas de igualdade.  

 

Políticas de Igualdade e a formação do individualismo 

 

Ao longo da historia da educação no Brasil podemos observar o rompimento do fio da 

tradição diante dos esforços das políticas públicas em não legitimar as escolhas e a 

legitimidade dos sujeitos envolvidos na ação educacional. Políticas que impõem nos sistemas 

educacionais, nas diretrizes dos programas e projetos (de acordo com os temperamentos 

partidaristas e de seus agentes financiadores) que burocratizam as pretensas ações, bem como, 

enaltecem (a competência técnica) que iria oportunizar a ―igualdade de acesso e permanência‖ 

dos alunos, conforme explicita a Constituição Federal (BRASIL, Art. X, 1988). 

Ao observar a política educacional estadunidense Arendt questiona o nivelamento 

social a partir da igualdade de acesso. Observando que  

o princípio da igualdade que rege uma democracia igualitária [...] torna a 

crise educacional na américa tão particularmente aguda é o temperamento 

político do país, que espontaneamente peleja para igualar ou apagar tanto 

que possível as diferenças entre jovens e velhos, entre dotados e pouco 

dotados, entre crianças e adultos e, particularmente, ente alunos e 

professores. É óbvio que um nivelamento desse tipo só pode ser 

efetivamente consumado às custas da autoridade do mestre ou às expensas 

daquele que é mais dotado, dentre os estudantes (ARENDT, p. 229, 2002). 

O significado político do principio da igualdade de acesso e de oportunidades 

ajustados ao sistema de educação enquanto direito inalienável cívico tendeu a equalização das 

diferenças, por um viés, significou o aceso e formação não meritocrática no tecido social de 

massas, por outro, redundando no declínio da autoridade do professor. Neste sentido, o 

modo como o princípio político da igualdade foi transposto e atualizado – 

estendendo-separa as relações entre adultos e crianças, entre os que são 

velhos no mundo e aqueles que nele acabam de chegar – resultou no 

agravamento da indistinção entre o que é próprio de uma relação política e o 

que é próprio de uma relação pedagógica. Ou seja, um dos resultados da 

transposição dos ideais políticos modernos de liberdade e de igualdade para 

o campo pedagógico é a crescente indistinção entre a natureza das relações 

que os cidadãos travam entre si, relação pedagógica no espaço comum e 

público, e a daquelas entre professores e alunos num contorno institucional 

distinto e específico: a escola (CARVALHO, p. 818, 2014). 

Notadamente, os ideais políticos modernos presente nos diversos sistemas que 

buscaram planificar a educação básica (à massa), assim o fizeram sob a bandeira do 

desenvolvimentismo. Planificações feitas com o redirecionamento dos métodos, que 
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tradicionalmente compunha a base da educação formal, segundo as lógicas de um mundo 

econômico ideal. Mundo este habitado e reproduzido pelo individualismo e artificialmente 

partilhado entre os iguais. 

Os senhores condutores do igual despontam da marginalização daqueles considerados 

diferentes. Nestas bases, as ações de coesão atrofiam-se uma vez que ―a ação jamais é 

possível no isolamento‖ (ARENDT, p. 235, 1991). A teoria da ação arentiana carece 

esclarecer a interdependente relação entre a ação, o discurso e a pluralidade humana; bem 

como, a política despontaria nas relações entre os sujeitos, quais afetam e ao mesmo tempo 

são afetados pelas ações uns dos outros, ou seja, aqueles praticantes da ação também sentem 

os efeitos da ação em estado que retroalimenta a ação e reação. A ação, portanto, é 

permanentemente inacabada pelo modo com que leva os seus sujeitos a uma continua 

iniciativa de controlá-la, mesmo que historicamente revela-se incontrolável: a vida em 

sociedade. Das tentativas de controle despontam das relações de interesses (mediadas pelo 

trabalho e por necessidades) entre os sujeitos e, destes com a natureza frente a construção e 

representação do espaço geográfico
3
. 

Dentre as inúmeras faces da individualização ou do individualismo, uma delas, fonte 

de reiteradas críticas de Paulo Freire,refere-se à individualização produzida pelo 

conhecimento fragmentado/bancário em sua íntima ligação com a dominação. Sob o formato 

de conhecimento cartorial e especializado, buscou gestar a progressiva abstração, ao passo de 

rejeitar no mundo real as pertinências. Um tipo de conhecimento que rompe com as 

―intercomunicações com o seu meio, insere-o num setor conceitual abstrato que é o da 

disciplina compartimentada, cujas fronteiras rompem arbitrariamente a sistemicidade (a 

relação das partes com o todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos; ela conduz à 

abstração matemática que opera automaticamente uma cisão com o concreto‖ (MORIN,p. 

160, 1995).  

Para além do exame das influências do individualismo introduzidas por políticas 

utilitarista nas práticas de escolarização, cabe-nos averiguar as possíveis formas de 

aprimoramento político-pedagógico escolar tendo em vista a formação da autonomia do 

sujeito. Formação que acolha aquele ser nascente possibilitando acesso ao legado de 

conhecimentos a ele dispostos, que proteja a natalidade que chega ao mundo preexistente e, 

                                                 
3
Vejamos o caso da individualiz/ação e as consequentes violências entre a elite que ocupa a zona sul do Rio de 

Janeiro (Copacabana, Ipanema e Leme) e os marginalizados das favelas em seu entorno. 
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que nele encontre amparo à sua diferença e reconhecimento social. 

 

A “nossa atitude face da natalidade” 

 

Ao observar das relações políticas recorrente das instituições escolares, em especial as 

estadunidenses, Hannah Arendt examina em A crise na educação as influências do ensino 

entre adultos e crianças, buscando explicitar como as relações entre aqueles já iniciados em 

um mundo comum e os recém-chegados. Trata-se, portanto, a iniciativa de interpretar as 

questões políticas envolvidas nas relações entre adultos e destes com as crianças, ou seja, a 

―nossa atitude face da natalidade‖ (ARENDT,p. 193, 2002); expandindo suas reflexões sobre 

o modo com que caráter político envolvidos na educação se estende na esfera pública. Assim, 

o caráter político, interpretado a partir de ―Rousseau,- de acordo com o qual a educação se 

transformou num instrumento da política e a própria atividade política foi concebida como 

uma forma de educação‖ (ARENDT, p. 25, 2002). 

Ao exame do caráter político Arendt inclui análises sobre a nossa relação com o 

passado e o futuro. Neste viés, a autora dedica o concatenamento temporal das relações 

políticas frente a apreensão, a conservação e a renovação de conhecimentos no âmbito da 

escolarização haja vista a ação pública. A ação do conhecimento acumulado é tida como bem 

a ser valorada a apreensão, pois constituiu o legado histórico das realizações públicas. 

A conservação e a renovação de conhecimentos podem ser interpretados pela 

coexistência paradoxal e híbrida, tendo em vista o duplo movimento pretendido pelos sentidos 

originário dos termos. Os termos são explicados através da figura do imigrante: 

o facto de que a escola não serve apenas para americanizar as crianças mas 

tem também efeitos sobre os seus pais, o facto ainda de que, aqui, se ajudam 

efectivamente as pessoas a' abandonar um mundo velho e a entrar num novo, 

tudo isto dá força à ilusão deque o novo mundo está a ser efectivamente 

construído através da educação das crianças. É claro que não é esta a 

verdadeira situação. O mundo em que as crianças estão a ser introduzidas, 

mesmo na América, é um mundo velho, quer dizer, um mundo pré-existente, 

construído pelos vivos e pelos mortos, um mundo que só é novo para aqueles 

que nele entraram recentemente pela imigração (ARENDT, p. 26, 2002). 

A metáfora do imigrante (homem), caracterizado por aqueles que diante do 

desconhecimento (novo mundo), seria educado socialmente através de conhecimentos pré-

existentes (velho-mundo). Poderia o imigrante exigir adequações ao mundo com a sua 

chegada? Quais referenciais ele teria para este (novo) mundo? Por traz das questões, estão 

algumas tendências educacionais que colocam a centralidade do ensino no estudante (criança, 
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jovem ou adulto), qual passa existir por si (os exemplos mais recorrentes deste aspecto situa a 

educação familiar quando os pais perguntam ao filho de 5 anos o que ele deseja comer; e, ou 

quando o professor deixa a cargo do aluno o que ele quer aprender...). Responsabilidades 

dispensada por seus tutores do mundo velho que os alimentariam/ensinariam. Todavia, 

corriqueiramente o recém-chegado toma o que pede e, egocentricamente, aprende fazer e ser. 

A pedagogia perniciosa e complacente coloca a centralidade da aprendizagem individualista 

em detrimento ao conjunto de valores que compõem o legado social que possibilitou a 

emergência daquela organização social (que inclusive oportuniza a natalidade no mundo 

novo). Neste sentido, o velho mundo tenderia a ser preservado. Todavia, se desejamos o 

aprimorá-lo há que protegermos aquele que aprende. Então relação de proteção estaria em via 

de mão dupla, não necessariamente se repelem, pois, coexistem.  

A história do homem começa pela ação onde o milagre da natalidade 

acontece, seja nas escolas, assembleias ou conferências. A ação é a atividade 

que possui a maior relação com o nascimento. A essência do nascimento é a 

ação, que possibilita a maior relação entre os homens, que mesmo sendo 

seres únicos tornam se plurais entre os outros e com os outros, fazemos 

surgir histórias singulares (ARENDT, p. 215, 1991).  

O nascimento torna-se inerente a atividade política mediadora da ação, onde o 

processo de ação e reação desprendem novos processos (em vias de mão-duplas) onde estão 

postos a ausência do controle e os movimentos que o circuito social põe em ação as relações 

de poder, que por vezes, conflituosas, por isso o ―convívio de homens e não de anjos‖ 

(ARENDT, p. 46, 2007). Assim, a escola, seria (o devir) daquela que amplia os horizontes 

pedagógicos a partir do aprofundamento de sua condição política e educacional enquanto a 

―instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e o mundo a fim de fazer com que 

a transição da família para o mundo seja possível‖ (ARENDT, p. 238, 2002). 

A escola, efetivamente envolvida nas questões da natalidade daquele que aprende, 

consideraria a significância do conhecimento por sua relevância pública, portanto, política. O 

corpus escolar comportaria enquanto instituição renovadora de si, bem como, situando-a no 

tempo-espaço que dela torna-se necessário pela relevância cativa do reconhecimento social e, 

de sua autoridade pelos conhecimentos mobilizados em nome do bem comum: a 

sociabilidade.  
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Considerações Finais 

 

Os conhecimentos oportunizados pela aprendizagem geográfica tendem a serem mais 

plurais ao reconhecer as diferentes feições políticas voltadas ao individualismo. Inclusive em 

preservar a natalidade, reverendo a seleção dos conteúdos a serem ensinados na proporção dos 

esforços de persuasão das diretrizes curriculares. Revisão que revelaria a dimensão ética e 

política viva frente aos desafios que os sujeitos educadores pretendem enfrentar e, superar o 

suposto saber técnico/especializado instrumental, valorando a autonomia do pensamento.  

Significaria também, o compromisso (do grupo) docente com a seleção curricular, que 

lhes possam servir além do enfrentamento dos desafios que os tocam com a natalidade, que os 

possam preservar e atualizar a grandeza do conhecimento e valores construídos. Nesta 

perspectiva, a responsabilidade do ensino da geografia torna-se latente com o exercício ético-

politico nas relações entre docentes e estudantes em estado de aprendizagem.  
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Resumo:A proposta deste artigo é discutir a experiência do estágio supervisionado em Geografia realizado em 

2016 na Escola Estadual Floriano Viegas Machado em Dourados-MS, na Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) relacionando a vivência com conceitos da Geografia e a potencialidade da sala de aula em 

forjar espaços, lugares e territórios por meio das relações socio-espaciais. Propomos uma reflexão sobre o ensino 

de Geografia por meio do estágio supervisionado em relação direta com a sala de aula, a escola e a ciência 

geográfica e seus conceitos, assim ampliamos o debate para além de compartilhar a experiência do estágio e nos 

propomos a pensar as relações socio-espaciais vivenciadas durante todo o processo. 

Palavras-chave:Ensino de Geografia; Escola; Sala de Aula; Relações Socio-espaciais. 

 

 

Resumen:La propuesta de este artículo es discutir la experiencia de la etapa supervisada en geografía 

realizada en 2016 en la Escuela Estadual Floriano Viegas Machado en Dourados-MS, en la Universidad Federal 

de la Grande Dourados (UFGD) relacionando la vivencia con conceptos de la geografía y la potencialidad del 

aula en forjar espacios, lugares y territorios a través de las relaciones socio-espaciales. Proponemos una reflexión 

sobre la enseñanza de geografía por medio de la etapa supervisada en relación directa con el aula, la escuela y la 

ciencia geográfica y sus conceptos, así ampliamos el debate más allá de compartir la experiencia del etapa 

supervisada y nos proponemos pensar relaciones socio-espaciales vivenciadas durante todo el proceso. 

Palabras Claves:Enseñanza de Geografía; Escuela; Sala de clase; Relaciones Socio-espaciales. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo pretende debater a experiência vivenciada durante o estágio 

supervisionado obrigatório, componente da grade curricular do curso de Geografia da 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no ano de 2016. Organizado em cinco 

semestres, os estágios supervisionados IV e V compõem a etapa voltada e realizada no ensino 

médio das escolas da rede pública, municipal e estadual, com etapas que se constituem em 

formação, observação, planejamento e regência, numa condição que vai para além disso. O 

estágio extrapola o espaço da Universidade e o acadêmico vivencia a escola, planeja sua 

intervenção e a executa no espaço da escola.  

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório para todos os cursos 

de licenciatura, sendo uma etapa obrigatória com carga horária de 400 horas na formação 

acadêmica dos futuros professores e que inicia-se já no quarto semestre do curso de 
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graduação, com os primeiros contatos com a escola e o debate sobre o ensino de Geografia no 

ensino básico. É importante entender esse processo formador que o licenciando experimenta 

durante o estágio, que é de muita relevância uma vez que recebe-se um intenso fluxo de novas 

informações e novos contextos, colocando o graduando ―para fora‖, uma vez que ele sai do 

ambiente e relações da Universidade e adentra a escola, sendo protagonista em seu próprio 

processo formativo. 

A Escola Estadual Floriano Viegas Machado, em Dourados (MS), foi a instituição 

parceira de realização do estágio supervisionado, com o intermédio da Professora Luana 

Maria Gutierres Barbosa e orientação da Professora Drª Silvana de Abreu. Durante o estágio 

houve a observação das turmas de 1º ao 3º ano do ensino médio, sendo observadas quatro 

aulas de cada ano. Ao mesmo tempo, durante 36 semanas, em que se processava as 

observações, o coletivo de estagiários da turma, processava reflexões e a elaboração e 

proposta de Projeto de Ensino a ser realizado na regência. A sala de aula ―escolhida‖,3º ano 

C, seria àquela que nos dedicaríamos, durante seis aulas de cinquenta minutos, a debater o 

conteúdo ―Globalização: Brasil e Mato Grosso do Sul na geopolítica mundial‖, construído 

como proposto junto com a professora supervisora e com a orientadora do estágio 

supervisionado. Nesse sentido, o estágio propicia uma vivência que alia a teoria e a prática, 

uma vez que o acadêmico estagiário prepara um conjunto de aulas de Geografia, baseado em 

conceitos e processos, os quais, em tese, vão sendo apreendidos ao longo do curso, além de 

fomentar a possibilidade de pensar a Geografia enquanto Geografia Escolar. Assim, o 

processo de teoria e prática implementado nesse movimento, exige do acadêmico o 

entendimento (ou não) sobre o papel da Geografia na escola e a diferença entre a Geografia 

da Universidade e a Geografia da Escola. 

Entendemos que a Geografia Escolar se diferencia da Geografia Acadêmica, 

reconhecendo que as propostas são diferentes. Ao trabalharmos a Geografia na escola não 

estamos buscando a formação profissional de área (professores ou bacharéis) , mas buscando 

a formação de sujeitos, os quais necessitam minimamente de conhecimentos que perpassem a 

ciência geográfica, desde fenômenos físicos, como o clima, o relevo, os movimentos da terra, 

passando pelos processos socio-espaciais promovidos no processo de industrialização da 

sociedade capitalista e espacialidades que lhe são próprias; é o caso das 

incorporações/descobrimentos territoriais e mobilizações  migratórias; da dicotomia campo-

cidade; da divisão internacional do trabalho globalização.  Nesse sentido: 
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Tanto para uma coisa, quanto para outra, é fundamental que, a partir do 

esclarecimento dos objetivos pedagógicos do ensino de geografia, 

instrumentalizados pela definição de sua missão principal na escola pelo seu 

instrumental teórico, possamos caracterizar os objetivos específicos que 

queremos atingir. Desde já, porém, creio que é possível afirmar que a 

missão, quase sagrada, da geografia no ensino é a de alfabetizar o aluno na 

leitura do espaço geográfico, em suas diversas escalas e configurações. 

(PEREIRA, 2005, p.151) 

Segundo o autor, a Geografia possibilita leituras do espaço geográfico; que pode 

permitir o (des)vendar das relações socio-espaciais, possibilitando a leitura do mundo. Ora, 

não somente a Geografia tem essa condição. A história, a matemática, a biologia, a literatura, 

entre outros saberes, todos esses conhecimentos propiciam uma leitura da realidade vivida. 

Mas o que chamamos a atenção aqui é para a potencialidade da Geografia nesse processo de 

formação do sujeito, sujeito que está na escola e, sobretudo, na sociedade. 

Assim, o estágio supervisionado se pode ser (ou não) uma primeira faísca para tal, não 

é o catalizador do processo como um todo, isso é certo. Mas há que se reconhecer que para a 

maioria dos graduandos, é o primeiro contato do acadêmico com a escola, com os seus 

estudantes, com demais colegas professores. Por isso é preciso ampliar os espaços em que o 

estudante toma para si o seu processo de formação, pois é nesse contexto em que a autonomia 

do pensamento e da própria formação é estabelecida e fortalecida.  

É um desafio que precisamos encarar como estratégia para darmos vazão a 

compreensão de que os processos formativos formalizados precisam superar 

o limite da sala de aula, incorporar a produção do conhecimento (pesquisa) 

como guia/referencial de formação e os eixos de conhecimento como 

possibilidade de processos formativos autônomos, em que o aluno é sujeito 

em sua formação e os saberes não-científicos. (ABREU, 2013, p.96) 

Concordamos com a abordagem da autora, existem limitações nos processos 

formativos dentro dos quais se encontra o estágio supervisionado, seja de tempo, ou 

propriamente de percepção da realidade, pois o acadêmico passa pouco tempo inserido na 

escola, não permitindo profundidade nas análises. Além do condensamento das informações 

metodológicas e pedagógicas, de fato, o estágio não é suficiente, em si, para formar o 

professor, pois sobretudo o educador, como nos aponta Freire (1970), se forma através da 

práxis, pois carrega intenções. 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a 

libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres 

―vazios‖ a que o mundo ―encha‖ de conteúdos; não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos 
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homens como ―corpos conscientes‖ e na consciência como consciência 

intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo. (FREIRE, 

1970 p.77) 

Nos dizeres de Paulo Freire, a educação deve ser problematizadora, investigativa, 

construtiva, entendendo esse processo entre educador e educando, em que ambos têm a 

contribuir, tem suas vivências e consciências, como ―corpos conscientes‖ e sujeitos repletos 

de histórias e estórias. O processo formativo educacional se coloca como um desafio da 

práxis, mas, sobretudo, um desafio pedagógico de entendimento do papel da educação na vida 

dos sujeitos. A problematização vem tanto no momento da formação teórica, em encontros 

coletivos, quanto em seu planejamento, sua proposta, sua metodologia. 

Nesse contexto, a experiência torna-se fundamental para concretizar a formação de 

fato dos licenciandos, pois o processo formativo é complexo e necessita ir além da sala de 

aula, além do conteúdo; se trata de estar inserido na realidade, no ambiente ao qual se propõe. 

Trata-se de se perceber enquanto sujeito ativo no espaço escolar e com ele (trans)formar-se. 

As páginas que seguem descrevem e refletem sobre esse momento de práxis, ainda 

cursando Geografia, na perspectiva do estagiário, o qual passa por esse processo de 

(des)construção metodológico, conceitual e fundamentalmente um processo formativo do ser 

educador. 

 

Observando Geografias para além da aula de Geografia: dialogando (com) conceitos 

 

No processo de observação transitamos nas salas de aula e fora delas, perpassamos 

espaços, territórios, lugares, num misto de relações socio-espaciais resultando em uma 

experiência própria. Observamos o pátio, a sala dos professores, as aulas, a entrada e saída 

dos estudantes e a partir disso pensamos que a escola congrega um conjunto de conceitos da 

Geografia. Assim, de acordo com as relações estabelecidas, podemos vivenciar o espaço, o 

lugar e o território escolar. 

Ao iniciar o processo de observação, adentramos ao espaço escolar. As primeiras 

experiências desse processo vão demonstrando a pluralidade desse espaço, que assim compõe 

um conceito geográfico, pois as relações socio-espaciais vivenciadas permitem pensar o 

espaço na perspectiva de Massey. 
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Propomos aproximações conceituais com Doren Massey, que propõe a reflexão acerca 

do espaço em que ―pudéssemos imaginar o espaço como uma simultaneidade de estórias-até-

agora‖ (MASSEY, 2008, p. 29), a partir disso podemos pensar a escola enquanto um espaço 

que carrega consigo um acumulado de histórias e estórias, sendo os sujeitos ativos na sua 

construção.  

Um espaço aberto, relacional, o qual é permanentemente construído, ou seja, um 

espaço da multiplicidade. A possibilidade da constante tranform(ação), da inter(ação), um 

produto dessa inter-relação nos dizeres da autora. Assim a escola é espaço. 

A escola apresenta-se enquanto espaço da multiplicidade, em constante transformação, 

de modo que os diversos sujeitos (professores, estudantes, funcionários, secretaria de 

educação e os servidores desse órgão) o produzem coletivamente. Podemos pensar na 

perspectiva da escola como um todo, o acumulado de tempos e sujeitos faz com que seja 

produzido um espaço próprio, seja por meio das relações socio-espaciais, as pichações nos 

muros, a disposição das salas, os projetos que modificam minimamente o visível na escola 

(hortas, projeto de grafite no muro, projetos que expõe as produções dos estudantes, etc). Seja 

pelas normas estabelecidas no âmbito da burocracia estatal, como o ministério da educação, 

ou o conselho nacional de educação, ou a secretaria de educação, entre outros. 

Falamos para além da estrutura física, falamos aqui de tudo que congrega a escola e 

por conseguinte produz a escola que conhecemos. Destacamos que não há possibilidade de 

homogeneizar a escola, na perspectiva de que todas são iguais, pois, a partir de Massey 

entendemos o espaço enquanto um produto, sendo este, produto de inter-relações de 

determinados sujeitos, em determinado momento produzindo assim um determinado espaço. 

Mas também é possível observar na escola lugares, no plural pois são numerosas as 

possibilidades de evidencia-los. Uma segunda aproximação conceitual com Marcelo Lopes de 

Souza, dialogando com o conceito de lugar, nos dizeres do autor o ―lugar como um espaço 

dotado de significado, como um espaço vivido‖ (SOUZA, 2013 p. 117).  

A escola sobretudo é um espaço vivido, um espaço o qual é permeado por 

significados, assim nos aproximar do conceito de lugar apresentado pelo autor, em que a 

escola também é lugar ao mesmo tempo que pode ser espaço. 

Podemos pensar o pátio da escola, sobretudo durante o intervalo, é nesse momento que 

os estudantes produzem diversas vivências e significados com o espaço, assim uma sombra de 
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árvore onde os estudantes se reúnem e tocam violão no intervalo permite um significado 

profundo de ligação, permite pensar em lugar.  

Da mesma maneira, podemos pensar na euforia das crianças com a chegada do tempo 

do intervalo e como correm por toda a escola, como a exploram e como a vivenciam em suas 

diversas brincadeira, no pega-pega, no esconde-esconde, no futebol com latinhas amassadas, 

as crianças se relacionam intimamente com a escola e produzem um lugar  próprio para elas, 

que para a turma do ensino médio pode não ter esse significado, mas para ―aquela galerinha‖ 

que produz justamente esse espaço vivido, sem dúvidas produz um lugar. 

Não podemos deixar de evidenciar as relações que produzem uma terceira 

aproximação conceitual, sendo essas relações de poder. Assim pensamos o poder na 

perspectiva de Rafestin, a qual nos possibilita pensar a escola enquanto território. 

―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.‖ (RAFESTIN, 1993, p.143 e 144).  

O território sendo produto a partir das relações de poder demonstra que a escola 

também é território, pois as relações de poder são presentes, existem e constroem uma lógica 

própria. Podemos pensar a sala de aula enquanto território em um constante jogo de forças na 

relação estudante-professor e na relação professor-coordenação.  

Há um processo relacional de poder, ou seja, para a aula acontecer, existem relações 

diversas estabelecidas, as quais permeiam o poder, seja a autoridade do professor, a 

capacidade da turma de romper com essa hegemonia e construir a hegemonia da maioria ou a 

coordenação ao passar pela sala para garantir o comportamento da turma. 

O entendimento da multiplicidade, do significado e das relações, nos permite refletir 

que os conceitos dialogam e que a escola pode ser entendida ao mesmo como espaço, lugar e 

território. O olhar do pesquisador dialogando com os conceitos da Geografia permitem 

atribuir sentido aos fenômenos, processos e relações vivenciados na escola. Dialogamos nossa 

análise perpassando por esses três conceitos geográficos, construindo uma análise da 

Geografia da Escola. 
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Adentrando a sala de aula, produzindo relações: as aulas de Geografia 

 

Estabelecendo essas conexões e aproximações conceituais podemos pensar as 

regências e toda a experiência com o 3º C, sob um olhar geográfico, para além do conteúdo, 

para além da Geografia escolar, estabelecendo diálogos entre os conceitos da Geografia e 

propriamente a realidade vivenciada durante o processo do estágio. 

Pensar a Geografia da sala de aula, nesse caso a sala de aula do 3º C, é pensar nas 

relações socio-espaciais as quais os sujeitos produzem. Sem dúvidas a entrada de uma 

acadêmica da universidade para ministrar aulas causa uma alteração significativa no cotidiano 

da sala de aula e durante seis aulas fomos nós protagonistas. 

Na primeira aula, ainda estranhos, iniciamos as relações; de um lado os estudantes, 

determinados em controlar o que aconteceria, do outro a minha tentativa de dialogar e 

produzir coletivamente as nossas aulas. Há uma lógica geográfica própria na sala, os 

movimentos dos meninos do fundo muito conversadores, porém muito participativos, a turma 

da frente que com suas canetas coloridas anotam tudo e mais um pouco e claro os estudantes 

que dispersos por diversos motivos preferem abaixar a cabeça e até mesmo dormir. 

Definitivamente ali era ―um encontro de gente com gente‖ (NOVASKI, 1986, p. 14). 

Um encontro com o outro, uma experiência própria dos sujeitos envolvidos. A sala de aula, 

sobretudo a aula, deve ser vista nesse processo de relação entre gentes, entre outros, que 

juntos produzem o espaço. 

Definimos juntos como seriam as nossas aulas e nossa avaliação. Seriam ministradas 

cinco aulas com conteúdos referentes ao tema, sendo a metodologia dialogada interativa com 

uso de diversas linguagens, ou seja, a participação dos estudantes é fundamental para que a 

aula aconteça. Nossa avaliação seria composta pela participação, a entrega de um desenho ou 

conjunto de colagens com o tema ―como a globalização me afeta‖ e uma atividade final de 

júri simulado. 

Pensar na perspectiva de que a aula é um processo coletivo, em que todos são 

fundamentais é pensar que: 

Por isso é que muitas vezes temos que deixar de lado todo tipo de 

abordagem técnico-científica e, desarmados, estar simplesmente com o 

outro. Poderia dizer então que, fundamentalmente, educar é estar com o 

outro. Lamentavelmente percebe-se quão contraproducente é a escola que, 

por mecanismos os mais diferentes, afasta as pessoas das pessoas. 

(NOVASKI, 1986, p. 14) (grifo nosso) 
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Assim encararemos a educação como um encontro com o outro e que esse encontro 

permite ―nos transportar para além da sala de aula‖ (NOVASKI, 1986, p. 15). As intervenções 

do estágio supervisionado em Geografia nada seriam se não pudessem incorporar esse 

processo como fundamental no seu desenvolvimento. Em nossas cinco aulas, dialogamos 

diversos conteúdos, sempre com um objetivo principal de compreendermos juntos o processo 

de globalização e como esse processo interfere na construção espaço temporal do Brasil e de 

Mato Grosso do Sul. Com esse objetivo, pensamos a partir de Milton Santos o mundo como 

fábula, como perversidade e como possibilidade. 

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização 

do mundo capitalista (...) Por outro lado, ela tem um papel determinante 

sobre o uso do tempo, permitindo, em todos os lugares, a convergência dos 

momentos, assegurando a simultaneidade das ações e, por conseguinte, 

acelerando o processo histórico (SANTOS, 2013, p 23 e 25) 

De acordo com Santos a globalização tal como ela é produz uma tirania da informação 

e do dinheiro, bem como fragmenta o espaço geográfico. Esses conceitos, fenômenos e 

processos, são abordados com a turma do 3º C e construímos a partir dessa base conceitual 

nossas primeiras aulas. Uma pergunta geradora inquieta os estudantes ―É possível sair de 

Dourados/MS e chegar a Europa em um curto espaço de tempo?‖ Eles concluem que sim, é 

possível, mas não é possível para todos, e assim começamos a desvendar a fábula da 

globalização. O processo é dialógico e conta com inúmeras voltas e questionamentos da 

turma, aos poucos vamos produzindo juntos nossas conclusões de acordo com o que estamos 

estudando. 

Praticamos o encontro e o diálogo, a aula é nosso acumulado de pensamentos, 

divergências e questionamentos. Outra aula que marcou significativamente foi pensar a 

catástrofe de Mariana-MG e da mineradora Samarco associada a Vale do Rio Doce e 

relacionar o fato um ano depois, com a globalização. Partir do local para entender o global, 

analisar o que houve em Mariana-MG e o que a globalização tem a ver com isso, foi um 

exercício em que os estudantes participaram muito da aula, sendo eles que conduziram as 

análises tendo como base nossas aulas anteriores e, sobretudo, o seu conhecimento de mundo. 

Abordar a multinacional Vale do Rio Doce e a mineradora Samarco foi uma etapa do 

processo para pensarmos o Brasil e por conseguinte pensarmos também o Mato Grosso do 

Sul. Quais são as faces da globalização no nosso cotidiano, em nosso dia a dia e como o 

percebemos, se é que percebemos. 
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Desvendarmos juntos o sentido global do lugar, em especial o nosso lugar, foi uma 

tarefa difícil e ao mesmo tempo (des)construtiva. Encontrar os atores e entender a relação do 

jogo de forças no Mato Grosso do Sul, em que a globalização tem contribuições nesse 

processo, se deu negando a própria concepção de mundo que muitos carregavam consigo. 

Segundo dados do senso indígena do Brasil realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística)
1
 o Mato Grosso do Sul concentra a segunda maior população indígena 

do país, sendo que Dourados-MS localiza-se em uma das áreas de maior concentração dos 

povos indígenas, tendo em seu município uma Reserva Indígena, retomadas e ocupações de 

terra indígena, além de uma população que vive na cidade, trabalha, estuda e reproduz o seu 

modo de vida. 

Olhar para o campo, nesse contexto, gera no mínimo um confronto de modos de vida: 

a produtividade rural que tem seu ápice pós revolução verde, em que o maquinário agrícola 

ganha maior expressão; os insumos e agrotóxicos que tem um aumento significativo e as 

sementes geneticamente modificadas (transgênicas) que hegemonizam a produção. A 

monocultura prospera e não sobra espaço e nem lugar para os indígenas; para eles resta o 

território e nessa disputa de poder os indígenas incomodam o sentimento conservador e o 

senso comum nas cidades do agronegócio. Trabalhar a questão indígena sob a ótica da 

globalização é mexer com o sentimento conservador e pré-conceituoso dos estudantes. Mas 

para que serve o ensino de Geografia se não para questionar as estruturas estabelecidas? Para 

que serviria a Geografia se não fosse para incomodar? Ressalto que os questionamentos 

tangenciam a Geografia escolar e seu papel na escola, para que e para quem ensinamos 

Geografia? Ou melhor para que e para quem produzimos Geografias? 

Por meio desse longo caminho chegamos ao dia da última aula; a avaliação final e 

nosso júri popular. A estrutura da avaliação foi de dividir a sala em três grupos, por sorteio. 

Um grupo maior, seria composto dos juris da sociedade civil que tomariam a decisão a 

respeito do tema debatido e argumentado por um grupo que defenderia e um grupo que seria 

contrário. A questão problema, ou seja, nosso tema, era a instalação de uma multinacional em 

Mato Grosso do Sul, sendo ela sucroalcooleira. A sua instalação seria em território indígena 

não demarcado. No processo de retomada, além disso, geraria um impacto ambiental nos rios, 

solo e ar do estado. Em compensação a multinacional geraria um montante de emprego capaz 

                                                 
1
Censo indígena do Brasil 2010 documento disponível em <http://goo.gl/MFKQvU> acesso em 30 de setembro 

de 2018. 
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de minorar parte do desemprego das cidades do entorno, além de aumentar indiretamente a 

geração do PIB estadual.  

Dada as possibilidades e após um tempo para cada grupo pensar sua argumentação o 

debate iniciou e foi surpreendente a capacidade argumentativa dos estudantes, que delegaram 

alguns de cada segmento para fazer a defesa de sua concepção frente ao júri. Definimos regras 

no debate, cada grupo tem tempo e isso tinha de ser respeitado, o júri acompanharia quem 

fugisse as regras do debate; é claro que em momentos mais acalorados houve um atropelo 

entre os grupos, mas isso fez parte do processo e era esperado frente a polêmica. 

Ambos grupos, a favor e contra a instalação da multinacional, argumentaram muito 

bem, tanto na oratória, quanto na argumentação que me entregaram ao fim da aula, em uma 

folha de papel. Seguem alguns argumentos dos grupos a respeito das duas problemáticas. 

 

- ―Conforme os índios forem tirados de suas terras, entrando em acordo com a empresa pela 

compra de seu terreno e um remanejamento onde a empresa fornece uma moradia e emprego. 

Caso aqueles que não aceitarem essa proposta, será feiro uma reunião para se chegar em um 

consenso. Sabe-se que será retirada uma grande área nativa, só que em compensação a 

empresa replantará e mudara os animais de uma região em uma outra localidade em que eles 

não sejam afetados, e para cada arvore arrancada será replantada outras duas no lugar‖ [sic] 

(Grupo favorável a instalação) 

 

- ―Desmatamento para poder implantar a multinacional. Somente o plantio da cana-de-açúcar 

pode enfraquecer o solo. Para poder implementar a multinacional, vários índios perderiam 

suas moradias, a terra de seu sustento, sua cultura e entre tantas outras coisas, isso poderia 

gerar conflito‖ [sic] (Grupo contrário a instalação) 

 

As argumentações de ambos os grupos dividiram os jurados, que em reunião própria, 

após a exposição das ideias, debateram qual seria o veredito frente a instalação da 

multinacional no Mato Grosso do Sul. Tivemos votos contrários e favoráveis na reunião dos 

jurados e houve a argumentação dos próprios para tentar angariar mais jurados para o 

resultado final. Porém, por maioria, foi decidido que o veredito seria contrário a instalação da 

empresa. O comunicado foi surpresa para todos, pois o grupo favorável estava confiante e 

após a declaração do veredito pelo júri, o representante do grupo favorável já disse em alto e 

bom som ―Vamos recorrer a esta decisão‖, enquanto o grupo contrário se abraçava e 

comemorava a vitória. 

Esse exercício avaliativo permitiu que os estudantes participassem de um processo de 

construção de argumentos, ideias e pensamentos sobre um determinado tema do conteúdo 

trabalhado em sala. O intuito não era uma avaliação em que eles apenas reproduzissem o que 
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debatemos em sala, mas sim que eles produzissem a partir daquilo que investigamos, 

pesquisamos e vivenciamos cotidianamente. 

Assim, tão importante quanto as metodologias das diversas aulas é a metodologia 

avaliativa, o que quero avaliar nos estudantes? Como mensurar a aprendizagem? Essas são 

perguntas difíceis e sem uma cartilha pronta para a resolução, isso faz com que nós 

professores busquemos sempre uma mudança no método avaliativo, uma mudança na nossa 

própria concepção de nota e sobre tudo de avaliação do conhecimento do outro. 

 

Apontamentos e ideais conclusivas 

 

A experiência do estágio revela a multiplicidade da escola, sobretudo as relações 

socio-espaciais. As relações de ensino podem produzir espaços, lugares e territórios? É 

possível pensar a sala de aula enquanto produtos de relações do espaço geográfico? 

Longe de afirmações categóricas sinalizamos que o processo de ensino e 

aprendizagem carrega consigo o produto das relações socio-espaciais, sendo assim, podemos 

evidenciar diversos conceitos, que para além de conceitos são vivenciáveis, ou seja, o espaço 

é vivido, o lugar é vivido e o território também. Não há separação entre o sentido dos 

conceitos na prática de suas concepções teóricas. É uma relação dialética entre teoria e 

prática, uma relação de práxis. Durante a experiência relatada, produzimos espaço, nos 

momentos em que acumulamos na sala de aula nossas trajetórias, nos momentos em que 

entendemos que ali só se manifestava quando estávamos juntos, em um tempo determinado e 

que cada dia que nos encontrávamos já não éramos mais o mesmos, éramos o acumulado do 

que produzíamos juntos. Da mesma forma nossa sala de aula se produziu enquanto lugar na 

medida em que vivemos ou melhor, vivenciamos a sala de aula, atribuímos a ela significado, 

bem como ao nosso encontro. Sem dúvidas a sala de aula se transformava de uma aula 

anterior, para a nossa aula, o nosso processo, o nosso lugar. 

Foi no processo das aulas que tivemos nossos embates, nossas divergências e 

sobretudo nossas disputas na construção do conhecimento. O próprio movimento ―de ganhar a 

confiança‖ dos estudantes, foi uma disputa de poder, uma disputa na relação de poder que 

estabeleceríamos na sala. Assim, certamente em diversos momentos produzimos territórios. 

Sinalizamos, então, que as relações socio-espaciais que são produzidas na escola, sobretudo 

na sala de aula, perpassam por diversos conceitos no sentido da práxis da Geografia. É na sala 
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de aula, nosso laboratório, que podemos compartilhar os saberes e produzir conhecimento 

coletivamente, rompendo com hierarquias e métodos tradicionais. 

O Ensino de Geografia tem potencial, de repensar práticas e forjar coletivamente com 

os sujeitos espaços, lugares e territórios do saber, em que as relações e as vivências 

proponham uma Geografia que questione, que pense e que (trans)forme. 
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Resumo:Este artigo apresenta os elementos que constituem o conceito de biosfera a partir dos principais 

filósofos existencialistas e suas obras de referência, a estrutura de abordagem, bem como sua forma de se 

apresentar para os estudos relativos ao ensino de geografia. O processo de formulação de conceitos perpassa pelo 

contexto histórico e norteia a problemática do artigo, já que os séculos XIX e XX são marcados por constantes 

transformações e a própria concepção de biosfera é colocada à prova na medida em que o homem se expande 

pelo território. A metodologia deste trabalho consiste em análise e revisão bibliográfica a fim de aproximar o 

conceito de biosfera segundo a perspectiva dos existencialistas. 
Palavras Chave:Natureza do Espaço; Currículo; Filósofos; Ensino de Geografia. 
 

 

Resumen:Este artículo presenta los elementos que constituyen el concepto de biosfera a partir de los 

principales filósofos existencialistas y sus obras de referencia, la estructura de abordaje, así como su forma de 

presentarse para los estudios relativos a la enseñanza de geografía. El proceso de formulación de conceptos pasa 

por el contexto histórico y orienta la problemática del artículo, ya que los siglos XIX y XX están marcados por 

constantes transformaciones y la propia concepción de biosfera se pone a prueba en la medida en que el hombre 

se expande por el territorio. La metodología de este trabajo consiste en análisis y revisión bibliográfica a fin de 

aproximar el concepto de biosfera según la perspectiva de los existencialistas. 
Palabras Claves:Naturaleza del Espacio; Plan de Estudios; Filósofos; Enseñanza de Geografía. 

 

 

Introdução 

 

O objetivo deste artigo científico é apresentar de maneira clara e sucinta o conceito de 

biosfera segundo a perspectiva dos filósofos existencialistas. A relevância do tema é 

justificada pela tentativa de aproximação entre a filosofia existencialista e concepção de 

biosfera. A filosofia compreendida neste trabalho como uma forma de se analisar o 

conhecimento e a própria existência do homem em si e sua relação com o meio, proporciona 

uma visão mais sistêmica de análise que atribui à existência condicionada a uma relação de 

dominante e dominado no mundo. 

Vale ressaltar que o conceito de biosfera e a perspectiva ambiental não faziam parte do 

foco central dos filósofos existencialistas, ou seja, o conceito se desenvolve a partir das 

interpretações diversas sobre o homem em si e sua relação com o meio. 
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Durante o final do século XIX até meados dos anos 50, a filosofia existencialista se 

desenvolve enquanto teoria através de alguns autores, dentre eles cabe destaque para o 

filósofo dinamarquês Soren Aabye Kierkegaard, o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-

Paul Sartre. Somados a isso, a biosfera enquanto conceito e prática se desenvolvem 

sobremaneira atrelados ao desenvolvimento do sistema capitalista de produção, no qual se 

configuram como obstáculo para a criação de novas infraestruturas. 

 

Metodologia 

 

Procurou-se seguir uma metodologia orientada pela pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos e revistas científicas, tendo como referencial teórico as teses de Leite e Cestaro no 

tratamento do conceito de biosfera atrelado às Ciências Atmosféricas afim de dar suporte para 

a Geografia. Para relacionar as ciências geográficas e a filosofia se utilizamos de Heidegger e 

Sartre a partir do existencialismo em que o homem assume um papel fundamental 

significativo na história da Terra a partir de suas vontades, livre-arbítrio e pertence a um 

universo que só adquire significado a partir de sua reflexão. 

Além disso, trouxemos a obra clássica de Milton Santos “Natureza do Espaço” afim 

de dar o suporte para o conceito-chave da geografia: espaço geográfico. Por fim, Sônia Maria 

Castellar, cuja obra é centrada em um olhar crítico sobre o currículo no ensino de geografia.  

Somado a isso, o artigo foi pautado na análise do currículo de geografia do sistema 

Etapa de Ensino, bem como seu conteúdo programático anual e sua metodologia de análise 

voltada para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

 

Desenvolvimento 

 

1. Biosfera 

 

Para iniciar o debate, segundo dados do Infopédia, biosfera é compreendida como: 

―camada exterior, pouco espessa, da Terra que inclui a atmosfera, hidrosfera e onde podem 

existir organismos vivos‖. 

O conceito foi trazido pelo geólogo austríaco Eduard Suess, grande pesquisador do 

século XIX que trouxe a temática da origem do planeta Terra para o debate acadêmico. Ao 
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associar a biosfera como um sistema fechado e harmonicamente perfeito, trouxe a teoria das 

placas tectônicas e deriva continental como eixo estruturante de suas pesquisas. 

Para Leite (2012), complementa a definição através da divisão da biosfera em três 

grandes grupos: Zonas Núcleo (área core), Zonas de Amortecimento e conectividade (áreas 

orbitais) e Zonas de transição e cooperação (áreas de atuação mais intensa). Ou seja, a 

dimensão territorial permite compreender e analisar a biosfera de maneira mais específica e 

menos generalista com respeito aos níveis de impacto ambiental. 

Apesar de seu caráter homogeneizador para efeito didático, o estudo da biosfera remete à 

cuidados específicos por parte dos pesquisadores, poder público e sociedade em geral. Tratá-

la pura e simplesmente como a esfera da vida nos permite negligenciar toda uma base 

conceitual e principalmente, minimizar os efeitos do homem sobre o meio. 

Prigogine (1986 apud BASSO e NETO, 2010) caracteriza os sistemas complexos 

como "estruturas dissipativas", um conceito essencialmente termodinâmico. Segundo o autor, 

o fato de serem sistemas dissipativos torna a organização dos sistemas complexos da biosfera, 

incluindo as sociedades humanas, dependente de um constante aporte de energia. A 

compreensão da evolução desses sistemas, por conseguinte, deve passar necessariamente pela 

análise das suas condições materiais de existência. 

Em alguns trabalhos como de Cestaro (2012), vemos a biosfera sendo tratada como 

um elemento atrelado a dinâmica da atmosfera, trazendo a questão das ciências atmosféricas 

como forma de se compreender a biosfera como um todo. 

 

Figura 1 - Esquema de Biosfera 

 
Fonte: https://escolaeducacao.com.br/biosfera/. Acesso em 21 de abril de 2018. 

 

A partir da figura 1, observamos um esquema didático para ilustrar a noção básica da 

biosfera, no qual três grandes esferas norteiam a temática: Hidrosfera, Atmosfera e Litosfera. 
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Ou seja, os elementos água, ar e terra são elementos estruturantes da Biosfera enquanto 

sistema integrado e em constante transformação. 

Essa ramifição é comum já que pesquisadores procuram relacionar o conceito com 

suas esferas de conhecimento, como hidrologia, ecologia, climatologia, pedologia, geologia, 

biologia, meteorologia, dentre outros. Além disso, os estudos relacionados à biosfera 

ganharam notoriedade graças ao progresso científico atrelado ao desenvolvimento de novas 

tecnologias da informação, como sistemas de posicionamento global, imagens de satélite e 

fotografias aéreas. 

A grande capacidade de interpretação acompanhada da complexidade que o conceito 

em si exige, é fundamental realizar a interdisciplinaridade para alcançar melhores resultados 

na pesquisa. A partir disso, novos cursos de graduação e pós-graduação emergem na tentativa 

de responder à temática, com destaque para as Ciências da Terra. 

À medida que o homem amplia sua forma de intervir na biosfera para aprazimento de 

conveniências mais crescentes, surgem disputas e choques quanto ao uso do espaço 

geográfico e seus recursos. 

A partir do processo de mundialização do capital, em meados do século XX, o homem 

se apropria da biosfera. O qual aponta como elemento fundamental para ressignificação do 

conceito, seja através da exploração de novas fontes de energia, da territorialização e 

desterritorialização do espaço industrial e/ou degradação do meio através da expansão do 

setor primário da economia em países periféricos frente ao progresso industrial dos países 

centrais. 

Por conseguinte, em meados da década de 70, após a crise do petróleo este modelo de 

―desenvolvimento‖ gerou graves impactos ambientais, onde surgiram movimentos 

organizados para o processo de conscientização sobre o risco que a humanidade passa ao 

adotar esta postura para com a biosfera. 

A partir dos anos 1990, o processo de globalização econômica se intensifica e com 

isso, a biosfera novamente precisa se resinificar enquanto conceito e prática já que a 

compreensão de maneira isolada e limitada já não mais atende à demanda da ciência e da 

própria realidade. 

Atualmente, a biosfera se apresenta como um tema interdisciplinar na configuração do 

espaço geográfico, na medida em que múltiplas interpretações surgem na tentativa de explicar 

um mundo confusamente confuso. 
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Até a questão da existência da biosfera é colocada em cheque por diversos autores ao 

passo que o homem reconfigura o espaço, ou seja, a perspectiva de análise do conceito se 

volta para manutenção do mesmo e não mais como uma forma de emancipação de definições 

pré-existentes. 

 

2. Existencialismo 

 

Compreendemos o existencialismo como uma das principais escolas filosóficas do 

século XX. Filosofia esta que compreendemos como uma forma de reflexão racional sobre os 

princípios que norteiam o mundo. 

Amparados pela racionalidade através de análises e argumentos, a filosofia 

existencialista procura decifrar um dos maiores enigmas da filosofia em si, o que define o ser 

humano e, principalmente, sua origem a partir da perspectiva exterior do mundo. 

Um dos precursores deste movimento é Martin Heidegger, filósofo alemão (1889-

1976). Foi reitor da Universidade de Freiburg e membro do partido nazista, desenvolveu seus 

trabalhos a partir da existência desde o nascimento até o leito de morte, ou seja, a própria 

morte faz parte da existência. Apresenta como principais obras: Ser e Tempo (1927), A 

Superação da Metafísica (1936), Essência do Fundamento (1955) e Identidade e Diferença 

(1956). 

Segundo Heidegger, ―a questão da existência nunca é explícita, exceto pelo próprio 

existir‖. Heidegger, baseado no método fenomenológico, investiga os fenômenos pelo estudo 

da experiência do indivíduo em relação a eles, ou seja, não importa o fato de existir em si, 

mas como me sinto a partir dessa existência. 

Posteriormente, a filosofia existencialista continuou a tratar de questões relacionadas à 

existência de um modo mais poético e profundo, a simples troca de informação foi deixada de 

lado para uma ideia de mundo mais ecológica, precisamente sobre o sentido de ser humano 

diante das ameaças da destruição ambiental. 

Para tanto, surge Jean-Paul Sartre, filósofo francês (1905-1980). Foi professor da 

Universidade de Le Havre e prisioneiro durante a Segunda Guerra Mundial, tratado como 

principal referência teórica da filosofia existencialista, Sartre tem como principais obras: A 

náusea (1938), O ser e o nada (1943), O existencialismo é um humanismo (1945) e Crítica da 

razão dialética (1960). 
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Sua principal ideia pode ser sintetizada em: ―primeiramente, o homem existe, se 

descobre, surge no mundo e só depois se define‖. Sua filosofia procura unir a liberdade com 

responsabilidade, através da compreensão do papel do homem no impacto de suas ações sobre 

os outros e o poder da escolha sobre como exercer esse poder em relação a nós mesmos e ao 

mundo. 

Neste sentido, a liberdade do homem é fundamental para tomada de consciência, ou 

seja, se o seu papel no mundo não é claro, a irresponsabilidade dos seus atos pré-determina o 

futuro que se projeta um planeta que atingiu seu ápice de desenvolvimento e crescimento 

econômico atrelado a exploração da biosfera. 

O distanciamento da métrica coloca Sartre como um subversor dos sistemas mais 

conservadores e, notoriamente, atrela o existencialismo como forma de emancipação do 

indivíduo pela tomada de decisões contra uma realidade opressora e homogeneizadora. 

Diante do exposto, é necessário realizar uma análise acerca da aplicabilidade do 

existencialismo no ensino de geografia a respeito do conceito de biosfera e todos os elementos 

que o cercam enquanto elemento estruturante da vida em nosso planeta. 

 

3. Biosfera e existencialismo no ensino de geografia 

 

O ensino de geografia é tema de diversos autores da ciência geográfica, como Yves 

Lacoste, Antônio Carlos Robert Moraes e Sônia Castellar. Em todos, é notória a importância 

da geografia para o processo de alfabetização cartográfica e construção das noções de 

pertencimento ao mundo, enquanto espaço em constante transformação. 

O professor de geografia, antes de tudo, é um pesquisador e como tal, deve demonstrar 

aos seus alunos as ferramentas necessárias para análise e compreensão do principal objeto de 

estudo da geografia: o espaço geográfico. 

Segundo o geógrafo Milton Santos, em sua obra A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, 

Razão e Emoção (1996) define: 

A partir da noção de espaço como um conjunto indissociável de sistema de 

objetos e sistema de ações, podemos reconhecer suas características 

analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a configuração territorial, a 

divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou produtivo, as 

rugosidades e as formas-conteúdo. (SANTOS, 1996, pag. 22) 
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Cabe ao professor-pesquisador elucidar as categorias que acompanham o objeto da 

geografia. No entanto, na prática docente verifica-se a geografia do professor e o saber 

geográfico do aluno cada vez mais distante uma da outra. Ou seja, existe um confronto de 

uma geografia do professor rebuscada, tradicional, normativa e uma geografia do aluno de 

ordem generalista, pouco analítica e informal. 

A esta dissociação soma-se a realidade escolar, o currículo não integrador, a relação 

conflituosa entre escola-família-professor e principalmente, o desvio de função do professor, 

que lhe é conferida a figura de psicólogo, assistente social, médico, advogado etc., sem a 

devida valorização profissional atribuída a especialização de cada função. 

Voltando ao mérito deste artigo, o existencialismo surge para realizar uma crítica à 

geografia Nova (década de 1950), baseada no método positivista, de ordem quantitativa e 

cientificista. 

O existencialismo ao aporte da fenomenologia, nesse sentido, nos revela 

com clareza o que desejamos, isto é, para uma geografia existencialista que 

busca: as possibilidades do conhecimento a partir de cada indivíduo num 

constante transcender-se (consciência-mundo). Falar sobre estes aspectos é a 

possibilidade de ação efetiva de compreensão da vida mundana e das 

condições subjetivas dos indivíduos e seu autoconhecimento: Temos nesse 

sentido, uma oportunidade pedagógica professor-aluno, aluno-professor. 

(FERREIRA, 2013, pág. 169). 

Partindo deste pressuposto, compreendemos que o conceito de biosfera está atrelado 

ao processo de transcender do indivíduo enquanto agente transformador da realidade vigente. 

Ao passo que reconheço minha existência a partir da minha relação com o mundo, posso 

interpretar a biosfera como eixo estruturante para consolidação dessa consciência coletiva. 

Daí o ensino de geografia promoveria uma aproximação entre a filosofia existencialista e a 

biosfera em uma perspectiva mais ontológica do que conceitual, o que não se verifica nos 

materiais apostilados verificados na revisão bibliográfica. 
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Figura 2 - Programação anual – Geografia 1º Ensino Médio 

 

Fonte: Sistema Etapa de Ensino - Apostila do 2º Ano do Ensino Médio na disciplina de Geografia para o ano de 

2018. 

 

No Ensino Fundamental II das instituições de ensino privado que se utilizam do 

Sistema Etapa de Ensino, o currículo de geografia se apropria de orientações gerais sobre os 

elementos naturais do Brasil e Mundo (clima, relevo, vegetação e hidrografia) sem 

aprofundamento necessário acerca dos impactos relativos à biosfera. 

A partir da análise do material apostilado ETAPA do 1º ano do Ensino Médio(figura 

2), percebeu que o conceito de biosfera está atrelado aos domínios morfoclimáticos e questões 

ambientais e se apresenta de maneira mais aprofundada somente neste ano. 

São destinadas 14(catorze) aulas para abordagem do tema distribuída em duas 

apostilas modulares ao longo do 4º bimestre do ano letivo, o que consideramos pouco devido 

a abrangência e importância do tema. 

O roteiro apresentado procura analisar conceitos ambientais, como: preservação, 

conservação, desenvolvimento sustentável, hotspots, biodiversidade, biopirataria, 

biossegurança e biotecnologia. 

Além disso, a ideia é mostrar ao aluno as principais diferenças conceituais a respeito 

das conferências, convenções e protocolos. Neste ponto, considero como tarefa fundamental 

para a geografia enquanto ciência, aplicar a perspectiva existencialista no sentido de promover 

o homem e suas atitudes no processo de elaboração de metas e possibilidades de intervenção 

no meio de maneira positiva e propositiva e não somente de maneira protocolar. 
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A crítica se vale à forma que o material se apropria do aquecimento global como 

principal, senão única forma de degradação do meio ambiente e apropriação do espaço pelo 

homem. 

Em suma, a partir da análise documental do material didático de instituições de ensino 

privadas que adotam o sistema Etapa podemos aferir que o mesmo se apresenta como 

insuficiente para o professor-pesquisador na elaboração de um projeto para além da aula, 

sendo necessárias pequenas alterações nas temáticas abordadas bem como no tempo 

disponível para apreciação com qualidade dos referidos assuntos. 

 

Considerações finais 

 

Em vista dos argumentos apresentados, o ensino de geografia deve ter em seu projeto 

educativo a ideia de integração entre a filosofia existencialista e a biosfera, sendo definida 

como um conceito fundamental para aproximação do processo de consciência do ser-mundo 

que tem por função primária transformar o espaço geográfico em um ambiente mais 

humanizado, integrador e cooperativo. 

Além disso, é necessário que o professor-pesquisador assuma a tarefa árdua de 

decodificar a geografia da Universidade para uma geografia do Aluno-Professor, 

considerando suas práticas e experiências no processo de ensino e aprendizagem a fim de 

tornar a escola de fato em um espaço do saber geográfico. 

Os materiais didáticos necessitam passar por uma revisão a fim de fomentar o debate 

para questões de pertencimento e apropriação da geografia em sua plenitude sem formar um 

especialista no tema, mas um cidadão do mundo, detentor das ferramentas necessárias para a 

reflexão acerca da questão ambiental. 

A geografia existencialista, de maneira sutil e itinerante, em seu ensino, surge como 

uma ferramenta contra as formas tradicionais do ensino de geografia, baseada na 

fragmentação e parcelamento dos conteúdos, sem o devido tratamento de informações e 

atualização dos dados. 

A própria formação do professor de geografia acompanha a realidade acima descrita, 

já que os pesquisadores ainda de maneira fragmentada desenvolvem seus projetos de pesquisa 

sobrepondo a produção e técnica diante da dimensão escolar no tratamento dos conceitos-
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chave da geografia, contribuindo para a formação de um licenciado especialista e distante da 

realidade escolar. 

Assim sendo, há um enorme leque de opções dentro da geografia a partir do 

existencialismo para se abordar o conceito de biosfera e por seguinte, a questão ambiental 

como inerente a própria existência humana. 
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Resumo:Esse projeto de pesquisa e extensão integra instrumentos na tecnologia social com uma série de ações 

desenvolvidas na aldeia Tereguá, localizada na Terra Indígena Araribá, no município de Avaí – São Paulo. As 

próprias lideranças solicitaram a constituição de uma horta escolar visando a reeducação alimentar. Dessa forma, 

o projeto iniciou em maio de 2018, baseado na metodologia participativa junto com a comunidade indígena. 

Assim, estão sendo desenvolvidas uma série de atividades educativas e práticas relacionadas à tecnologia social, 

de caráter multidisciplinar com possibilidade de projetos agroecológicos e práticas educativas visando a melhoria 

das condições de vida dessa comunidade e contribuindo também com materiais didáticos para a escola da aldeia. 
Palavras-chave:Educação ambiental; metodologias transformadoras e comunidades indígenas. 
 

 

Resumen:Este proyecto de investigación y extensión integra instrumentos en la tecnología social con una serie 

de acciones desarrolladas en la aldea Tereguá, ubicada en la Tierra Indígena Araribá, en el municipio de Avaí - 

São Paulo. Los propios líderes solicitaron la constitución de una huerta escolar para la reeducación alimentaria. 

De esta forma, el proyecto inició en mayo de 2018, basado en la metodología participativa junto con la 

comunidad indígena. Así, se están desarrollando una serie de actividades educativas y prácticas relacionadas con 

la tecnología social, de carácter multidisciplinario con posibilidad de proyectos agroecológicos y prácticas 

educativas visando la mejora de las condiciones de vida de esa comunidad y contribuyendo también con 

materiales didácticos para la escuela de la aldea. 

Palabras Claves:Educación ambiental; metodologías transformadoras y comunidades indígenas. 

 

 

Introdução 

 

A proteção do meio ambiente foi garantida pela Constituição Federal de 1988 como 

um direito, conferindo ao Estado a sua promoção, bem como o dever da preservação do meio 

ambiente (artigo 225). E a educação ambiental foi garantida pela lei n° 9.795/99. 

De acordo com essa lei, em seu artigo primeiro a Educação Ambiental envolve: 

(…) os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
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essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, Lei 

9.795/1999, Art. 1º). 

Os objetivos fundamentais da educação ambiental constantes no artigo quinto dessa 

Lei referida são: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; II - a garantia de democratização das informações ambientais; III - o 

estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; IV - o incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 

do exercício da cidadania; V - o estímulo à cooperação entre as diversas 

regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 

liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; VI - o fomento e o fortalecimento da 

integração com a ciência e a tecnologia; VII - o fortalecimento da cidadania, 

autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o 

futuro da humanidade. (BRASIL, Lei 9.765/1999, Art. 5º) 

Como parte dos objetivos fundamentais da educação ambiental, a constituição da horta 

escola visa a compreensão integrada do meio ambiente e participação democrática. 

Uma horta escolar num contexto indígena é um desafio. No entanto, a horta escolar foi 

solicitada pela própria comunidade. Isso porque, devido ao histórico dessa comunidade, ou 

melhor, das comunidades da terra indígena Araribá, o território foi muito desmatado, o que 

resultou em dificuldades nutricionais, além de outros problemas ambientais.  As mudanças 

culturais e o convívio com novos hábitos, como refrigerantes, lanches, etc, trouxeram 

problemas de hipertensão arterial e obesidade devido a introdução de ingestão de alimentos 

como lanches e refrigerantes. 

Assim, o projeto visa auxiliar a formação dos alunos em educação ambiental e 

alimentar mediante a implantação e manutenção de hortas escolares. Para a constituição da 

horta escolar usaremos os conceitos e práticas da agroecologia. 

A Agroecologia segundo Altieri (2004, p.23/24): 

―Fornece uma estrutura metodológica de trabalho para a compreensão mais 

profunda tanto da natureza dos agroecossistemas como dos princípios 

segundo os quais eles funcionam. 

Trata-se de uma nova abordagem que integra os princípios agronômicos, 

ecológicos e socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 

tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. Ela 

utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando a visão 
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unidimensional – genética, agronomia, edafologia – incluindo dimensões 

ecológicas, sociais e culturais. Uma abordagem agroecológica incentiva os 

pesquisadores a penetrar no conhecimento e nas técnicas dos agricultores e a 

desenvolver agroecossistemas com uma dependência mínima de insumos 

agroquímicos e energéticos externos. ‖ 

O objetivo é trabalhar com e alimentar 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, 1987). 

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 ricas e equilibrados das prevalecem, e quando as 

plantas permanecem resilientes de modo a tolerar estresses e adversidades. 

(Altieri, 2004, p.23/24). 

A aldeia indígena Tereguá está localizada na terra indígena Araribá, no qual se 

encontra quatro aldeias, dentro do municio de Avaí, no Estado de São Paulo. Todas estão 

situação regularizada segundo os dados da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), 2010. 

 

Objetivo 

 

- O objetivo geral desta pesquisa, consiste em fazer uma horta escolar usando teorias e 

práticas agroecológicas; 

- Aplicação de técnicas, metodologias transformadoras e participativas da tecnologia social na 

aldeia indígena Tereguá (Avaí-SP); 

- Apoiando-se com os conhecimentos da educação ambiental e a ecologia. 

 

Metodologia 

 

- Para o desenvolvimento deste projeto está acontecendo visitas periodicamente na Aldeia 

Tereguá. Estas visitas estão realizadas mensalmente, pelo transporte da unidade de Ourinhos. 

- Está ocorrendo reuniões periódicas com a equipe do grupo CENPEA, sempre avaliando as 

ações e ouvindo a devolutiva da comunidade, havendo diálogo e participação como princípio.  

- As ações que já estão ocorrendo por parte de outros membros do projeto estão relacionadas 

com o diagnóstico ambiental, como forma de subsidiar uma das ações que é a horta escola. 

- Para a área da constituição da horta escola as fases serão: 

1) Revisão Bibliográfica; 
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2) Reuniões com o grupo e com a orientadora; 

3) Produção de material didático; 

- Construção de uma experiência ecológica utilizando materiais reciclável, a fim de explicar 

como são os processos de erosão e importância da preservação.  

4) Escolha do local da horta escola; 

5) Melhoramento do solo - preparação do solo com composto orgânico: esterco, resto de 

alimentos orgânicos, folhas, etc.; 

6) Constituição da horta e plantio de espécies após reunião com a comunidade para escolha 

das espécies (nativas e respeitando a cultura). 

 

Desenvolvimento 

 

Desde maio quando se iniciou o projeto, realizou-se a visita intercultural, ao qual teve-

se a oportunidade de entender melhor a cultura terena e guarani e estreitar os laços com a 

comunidade. Foi na verdade, a oficialização do projeto. Neste evento, foi possível uma 

aproximação maior da academia com toda comunidade indígena.  

Os autores do projeto, junto com a equipe levou para a comunidade um painel que 

consta todos os objetivos e os resultados que se espera nesta parceria, como é possível 

observar na figura um. 
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Figura 2 - evento INTERCULTURALIDADE NA ALDEIA TEREGUÁ, oficialização do projeto e 

exibição do painel para comunidade em geral, 27 de abril de 2018. 

Fonte: Organizado pelos autores. 

 

No segundo encontro, a comunidade decidiu o local da horta escolar, que foi 

construída na área interna da escola, que foi possível coletar amostras do solo para análise, 

com o objetivo de verificar o nível de compactação do solo, para entender como a situação do 

local e quais serão as primeiras decisões a ser tomada. A coleta do solo foi realizada pelos 

membros da equipe do laboratório de Geologia e Pedologia da unidade de Ourinhos, 

conforme observamos na figura dois. 
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Figura 3 - Escolha da área que será constituída a horta escolar ―Educação para Sustentabilidade” na 

Escola Estadual Indígena Aldeia Tereguá, com a participação do representante da liderança Indígena 

Anildo Lulu e o diretor da escola local Jehei Pio, no dia 15 de maio de 2018, onde também foi 

realizada coleta de amostras do solo por outros membros da equipe. 

 
Fonte: Organizado pelos autores. 

 

Após os resultados das coletas de solo, feitas por outros membros da equipe, se iniciou 

as ações referentes a horta escola, como o preparo do solo com compostos orgânicos. 

Espera-se que o projeto possa atender as expectativas da comunidade indígena no 

âmbito da segurança alimentar e da melhoria das condições de vida da mesma. 

É importante dizer que em todas as atividades previstas está ocorrendo com a 

participação de toda a comunidade, como ocorreu no dia 27 de abril de 2018. 

A avaliação será feita ao final de cada ação, através de uma roda de conversa, onde se 

anotará ou se gravará (mediante consentimento) as opiniões; não descartando outros métodos 

(aplicação de questionários, representações sociais, etc), pensando em formas mais amplas de 

avaliação (PATTON, 1997). 
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Materiais 

 

Ferramentas: Pá curva: utilizada para remover a terra ou misturar adubos. Enxada: 

utilizada para incorporar corretivos e adubos na terra, construir canteiros e capinar a horta. 

Enxadão: utilizado para cavar e revolver o terreno. 

Ancinho: utilizado para retirar torrões, ciscos e nivelar os canteiros. Sacho: utilizado 

para fazer capinas em pequenos espaços entre plantas. A lâmina em forma de V é utilizada 

para afofar a terra do canteiro ou fazer sulcos. Plantador: é utilizado para fazer os furos no 

canteiro, para semear ou transplantar as mudas. Colher de transplante: utilizada para 

transplantar as mudas da sementeira para o local. Escarificador: utilizado para afofar a terra 

dos canteiros e quebrar a crosta que se forma em cima da terra. Aspersor de água ou regador 

(se for pequena), para irrigar a horta. Peneira: utilizada para peneirar a terra do leito da 

sementeira. 

 

Considerações Finais 

 

O levantamento de dados de toda a trajetória dos povos terena, com originalidade do 

Mato Grosso do Sul, e os povos guaranis, traz a real necessidade da comunidade retomar suas 

atividades com suas metodologias e técnicas científicas.  

O projeto em questão já está sendo finalizado, no qual já foi aplicado toda parte teórica 

com aulas expositivas, com o suporte de algumas ferramentas do PowerPoint e vídeo 

educativos. Associado a prática, está sendo realizado o plantio e rotação das culturas 

(apoiando com os princípios da agroecologia) e colheitas de alguns leguminosos e hortaliças. 

Desse modo, entendemos a importância de enfatizar a construção deste projeto aliando 

pesquisa e extensão, sendo que objetivo principal é promover a tecnologia social, ou seja, 

―conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na 

interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão 

social e melhoria das condições de vida‖, respeitando suas identidades culturais, os 

conhecimentos tradicionais e favorecendo a autonomia e independência indígena. 
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Resumo:O presente trabalho expõe o relato da atividade de ensino de geografia por meio da cartografia 

temática desenvolvida no âmbito do PIBID, no subprojeto de geografia, da Universidade Federal de Uberlândia 

através experiência de iniciação à docência, realizada na Escola Estadual Messias Pedreiro. Objetivando o ensino 

de geografia por meio da linguagem cartográfica como meio para trabalhar os conteúdos pertinentes ao ensino 

médio. Assim são apresentadas as etapas de desenvolvimento da atividade de ensino em questão em que os 

alunos puderam ter contato com a linguagem cartográfica de forma diferente do que estão acostumados 

cotidianamente, onde os mapas são meras ilustrações dos conteúdos dos livros didáticos. E por fim concluímos 

como a cartografia temática é importante no processo de ensino e como a mesma é pouco utilizada e pouco 

conhecida pelos alunos.  

Palavras-chave:Cartografia Temática; Ensino de Geografia; Ensino Médio; PIBID. 

 

 

Resumen:El presente trabajo expone el relato de la actividad de enseñanza de geografía por medio de la 

cartografía temática desarrollada en el ámbito del PIBID, en el subproyecto de geografía, de la Universidad 

Federal de Uberlandia a través de la experiencia de iniciación a la docencia, realizada en la Escuela Estadual 

Messias Pedreiro. Objetivando la enseñanza de geografía por medio del lenguaje cartográfico como medio para 

trabajar los contenidos pertinentes a la Escuela Secundaria. Así se presentan las etapas de desarrollo de la 

actividad de enseñanza en cuestión en que los alumnos pudieron tener contacto con el lenguaje cartográfico de 

forma diferente de lo que están acostumbrados cotidianamente, donde los mapas son meras ilustraciones de los 

contenidos de los libros didácticos. Y por fin concluimos como la cartografía temática es importante en el 

proceso de enseñanza y como la misma es poco utilizada y poco conocida por los alumnos. 

Palabras Claves:Cartografía Temática; Enseñanza de Geografía; Escuela Secundaria; PIBID 

 

 

Introdução 

 

A Geografia ao ter como objeto de estudo o espaço deve buscar técnicas e 

procedimentos que lhe permitam uma análise completa e integrada dos diferentes fatores que 

agem e interferem no espaço geográfico. Assim Sales e Silva (2007, p.1) afirmam que: ―O 

conhecimento cartográfico, entendido no sentido de utilização prática, leitura e interpretação, 

e, sobretudo o de construção de mapas, é indispensável para conhecer o espaço geográfico.‖ 
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Assim os professores de Geografia devem utilizar-se da cartografia e principalmente 

da cartografia temática como fermenta de ensino no exercício de sua prática pedagógica. Pois: 

A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um sistema código de 

comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em 

geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem 

ser e escrever as características do território. Nesse contexto, ela é uma 

opção metodológica, que implica utilizá-la em todos os conteúdos da 

geografia, para identificar e conhecer não apenas a localização dos países, 

mas entender as relações entre eles, compreender os conflitos e a ocupação 

do espaço (CASTELLAR, 2005, p. 216).  

Dessa forma a cartografia aparece uma como nova linguagem de expressão e 

representação visual dos conteúdos a serem trabalhados no ensino de geografia. ―A utilização 

adequada destes materiais potencializa o ensino e o aprendizado da Geografia por meio da 

observação da localização dos lugares e da correlação entre os fenômenos geográficos, os 

quais podem ser visualizados espacialmente em conjunto.‖ (LUDWIG et al., 2012, n.p.) 

Contudo a utilização de mapas em sala de aula e da cartografia temática como um todo 

deve ser dar visando o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, ou seja, devem trazer 

em si os conteúdos a serem trabalhados e não apenas como uma simples representação e 

ilustração de textos como aparece nos livros didáticos.  

O mapa nunca deverá resultar como uma ilustração de texto geográfico, mas, 

ao contrário, deverá ser um meio capaz de revelar o conteúdo da informação, 

proporcionando desta forma, a compreensão, a qual norteará os discursos 

científicos, permitindo ao leitor uma reflexão crítica sobre o assunto. 

(MARTINELLI ,2009, p. 11-12) 

Neste contexto, este trabalho apresenta um relato da atividade de ensino de geografia 

no ensino médio por meio da cartografia temática, a partir da experiência de iniciação a 

docência realizada no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência), subprojeto Geografia, realizado pela Universidade Federal de Uberlândia, campus 

Santa Mônica, em parceria com a Escola Estadual Messias Pedreiro, situada na cidade de 

Uberlândia. O subprojeto em questão visa trabalhar o ensino de geografia por meio de 

diferentes linguagens entre elas a linguagem cartográfica. Assim a atividade de ensino de 

geografia desenvolvida objetivou justamente trabalhar um conteúdo de geografia através da 

cartografia temática, em que esta foi utilizada como um meio no processo de ensino e não 

apenas com um fim em si mesma.  

Em que:  
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―Considerando o ensino médio a fase da educação básica em que o estudante 

adquire uma cultura em geral, tratando de todas as áreas, é o momento em 

que se realiza a sistematização dos conhecimentos. Devemos nos perguntar 

qual a contribuição da cartografia no ensino médio, ou mesmo, qual a 

contribuição da cartografia para a disciplina escolar denominada de 

geografia?‖ (SANTOS, 2001, p. 24) 

 

Metodologia 

 

Conforme o apresentado anteriormente esse trabalho relata o desenvolvimento de uma 

atividade de ensino realizada no ano de 2017 ao final da vigência do PIBID (2013 - 2017) na 

Escola Estadual Messias Pedreiro com alunos do 3º ano do ensino médio. Para a elaboração 

da mesma tomamos como ponto de partida o calendário escolar juntamente com o plano da 

professora e os conteúdos que deveriam ser trabalhados. Após isso chegamos a um 

denominador comum que seria trabalhar o continente africano.  

Dentre as implicações de se abordar esse tema pensamos como trabalhar com os 

alunos de forma a utilizar as linguagens (cartografia, fotografia e desenho) que norteiam o 

subprojeto de Geografia do PIBID e como utilizar essas linguagens para desfazer os 

estereótipos e (pré)conceitos acerca do continente africano trabalhando toda a sua diversidade 

e heterogeneidade.  

Assim decidimos por utilizar a linguagem fotográfica numa primeira etapa e 

posteriormente trabalhamos com a linguagem cartográfica por meio da cartografia temática a 

qual será explorada nesse trabalho. Dessa forma a atividade de ensino foi desenvolvida em 

duas turmas do 3º ano do ensino médio totalizando 52 alunos.  

Dito tudo isso, desenvolvemos uma atividade de forma a explorar os contrastes 

presentes na África. Para isso utilizamos os dados de IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) de todos os países do continente dispostos numa tabela em ordem decrescente e 

separados por classes de IDH (muito alta, alta, média, baixa e muito baixa) conforme o 

estabelecido pela ONU. A partir disso trabalhamos a classificação dos países do continente 

africano no ranking mundial, no ranking africano e nas classes de IDH. Com isso os alunos 

puderam ver os dados dos respectivos países e como esses estão classificados nos rankings.  

Depois trabalhamos com os alunos uma forma de mostrar esses dados de forma visual 

e especializados de modo que eles pudessem ver onde estavam localizados espacialmente 

cada país e onde se concentram as respectivas classes de IDH. Para isso trabalhamos a ideia 
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de construção de um mapa temático onde eles primeiramente deveriam propor uma legenda 

que representasse os dados da tabela de forma visual considerando-se as diferentes classes de 

IDH (muito alta, alta, média, baixa e muito baixa).  

Para a construção da legenda e posteriormente do mapa os alunos deveriam se utilizar 

apenas de lápis de cor, pois a proposta era de que eles elaborassem um mapa temático manual 

a partir de um mapa-base. Na construção da legenda os alunos foram orientados de que forma 

poderiam expressar visualmente a apresentação dos dados da tabela no mapa. Trabalhamos 

então com a ideia da cartografia temática quantitativa, em que os alunos deveriam apresentar 

uma gradação de cores indo de uma tonalidade mais escura para uma mais clara dentro de 

uma mesma cor ou cores consecutivas dentro de uma mesma cartela de cores.  

Depois de elaborada a legenda apresentamos o mapa-base onde eles deveriam pintar 

cada país de acordo com a respectiva classes de IDH a qual de enquadrava mantendo a ideia 

de apresentação de uma ordem visual dos dados.  

E por fim foi trabalhada a proposição adequada de um título que contemple o tema, o 

local e a data, ou seja, ―O quê?‖, o ―Onde‖ e o ―Quando‖. (MARTINELLI, 2003). E dos 

demais elementos que compõem o mapa como a fonte (dados) e autoria.  

 

Resultados e discussão  

 

Dos mapas temáticos elaborados pelos alunos menos da metade conseguiu apresentar 

uma ordem visual bem definida através das cores utilizadas e do capricho empregado. O 

restante não conseguiu representar uma ordem visual, seja pela escolha errada das cores que 

não representavam uma sequência visual, seja pela falta de capricho ao colorir utilizando uma 

mesma cor onde não conseguiram diferenciar uma classe da outra de forma clara e visual, ou 

por utilizar cores totalmente divergentes que não configuram uma ordem visual. 

Para ilustrar isso apresentamos a seguir dois exemplos de mapas produzidos pelos 

alunos, em que o primeiro (Figura 1) apresenta uma ordem visual correta ao passo que no 

segundo (Figura 2) o aluno não conseguiu expressar uma ordem visual, pois se utiliza de 

cores divergentes e não atende ao pretendido.  
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Figura 1 – Mapa resultante da atividade de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho desenvolvido pela aluna do 3º ano do ensino médio 

 

Figura 2 – Mapa resultante da atividade de ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trabalho desenvolvido pelo aluno do 3º ano do ensino médio 
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No que diz respeito à proposição do título também menos da metade dos alunos 

conseguiu elaborar adequadamente respondendo as perguntas ―O quê?‖, o ―Onde‖ e o 

―Quando‖. Nos trabalhos apresentados acima isso é perceptível na Figura 2 que traz 

corretamente todos os elementos, enquanto na Figura 1 o título apresenta um pequeno 

equivoco ao trazer como título: ―Os níveis de desenvolvimento, do IDH dos países africanos 

de 2014‖ onde o aluno demonstra certa confusão na interpretação dos termos.  

Os demais trabalhos analisados não apresentavam todas as informações ou até mesmo 

não deram um título ao mapa. Alguns alunos inclusive elaboraram títulos em forma de 

pergunta que segundo os mesmos eram questões a serem refletidas como, por exemplo: ―Cadê 

o desenvolvimento que os europeus trouxeram?‖ e ―África: sinônimo de desgraça?‖. Isso 

como reflexo do conteúdo ministrado através da linguagem cartográfica onde eles puderam 

aprender um novo conteúdo através de uma diferente linguagem. Pois conforme o que afirma 

Santos (2001, p. 24) ―A imagem que o mapa oferece não é apenas uma figura ilustrativa e sim 

uma síntese de processos representados graficamente.‖ 

Quanto à fonte dos dados utilizados para a elaboração dos mapas e a autoria (dos 

próprios alunos) apenas 18 dos 52 apresentaram essas informações corretamente, sendo que 

os demais colocaram apenas uma ou nem apresentaram essas informações. 

Como fechamento da atividade discutimos com os alunos a importância do trabalho 

realizado por eles e o que eles conseguiram apreender por meio deste. Eles salientaram a 

importância da cartografia para a espacialização dos fenômenos estudados e para a perfeita 

visualização dos mesmos e avaliaram a atividade como positiva e inovadora diante do que 

eles estavam acostumados. Pois ao mesmo tempo em que aprenderam a trabalhar com a 

cartografia temática aprenderam também o conteúdo (contrastes do continente africano) que 

foi proposto e alvo da atividade desenvolvida por meio da linguagem cartográfica.  

Ao final da atividade foi possível notar que a maior parte dos alunos não estava 

habituada a tal tipo de linguagem por meio da atividade desenvolvida. E que muitos mesmo 

após o trabalho desenvolvido em sala de aula e da orientação dada para a elaboração dos 

trabalhos não conseguiram apresentar um resultado satisfatório e minimante esperado. Isso é 

ainda mais preocupante, pois estamos falando de turmas do 3º ano do ensino médio, ou seja, o 

final do percurso escolar do ensino básico. 
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Considerações Finais 

 

Através da atividade desenvolvida avaliamos que conseguimos trabalhar com a 

cartografia temática de forma diferente daquilo que aparece no cotidiano dos alunos e nos 

materiais didáticos que muitas das vezes se utilizam de mapas apenas como mera ilustração. 

No que diz respeito à experiência dos alunos essa também foi muito satisfatória, pois ao final 

os próprios alunos avaliaram como muito enriquecedora. Portanto os objetivos da atividade de 

ensino foram alcançados. 

Com isso observamos que conseguimos não só apresentar aos alunos uma nova 

linguagem, a cartográfica, como também trabalhamos por meio dela um conteúdo de extrema 

importância por meio do qual os alunos puderam repensar seus (pré)conceitos em relação ao 

continente africano.  

Por fim salientamos as deficiências da cartografia temática no ensino de geografia por 

parte da formação dos professores e da falta e má utilização de recursos didáticos. Pois 

pudemos ver o quanto os alunos do 3º ano do ensino médio e, portanto último ano do percurso 

escolar apresentam lacunas em sua formação tanto no que diz respeito ao conteúdo abordado 

(continente africano) como a linguagem utilizada (cartográfica).  
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Resumo:A importância do estágio para o futuro professor se mostra hoje como uma ferramenta fundamental 

para sua carreira. É durante essa convivência com a escola que surgirão os primeiros aprendizados enquanto 

docente, assim como também os primeiros desafios que a sala de aula impõe e métodos para superá-los. Através 

de sua observação-participativa que poderá, ainda na graduação, entender todos os personagens que formam o 

ambiente escolar. Este trabalho tem como objetivo apresentar relato de experiência da disciplina de ―Orientação 

Curricular e Estágio Supervisionado II‖, em geografia, com alunos de 8º e 9º ano de uma escola municipal na 

cidade de Uberaba/MG, a fim de enfatizar a importância desta etapa para o graduando.  

Palavras-chave:ensino; geografia; estágio; currículo; Uberaba  

 

 

Resumen:La importancia de la pasantía para el futuro profesor se muestra hoy como una herramienta 

fundamental para su carrera. Es durante esta convivencia con la escuela que surgirán las primeras aprendizajes 

como docente, así como también los primeros desafíos que el aula tiene y métodos para superarlos. A través de 

su observación-participativa podrá, aun en la graduación, entender todos los personajes que forman el ambiente 

escolar. Este trabajo tiene como finalidad presentar un relato de experiencia de la disciplina de ―Orientación 

Curricular y Pasantía Supervisada II‖, en geografía, con alumnos de 8º y 9º año de una escuela municipal en la 

ciudad de Uberaba/MG, a fin de enfatizar la importancia de esta etapa para el graduando.  

Palabras Claves:enseñanza; geografía; pasantía; currículo; Uberaba   

 

 

Introdução 

 

Para a formação do futuro licenciado é fundamental que o mesmo tenha contato com 

as práticas de ensino de sua área e assim que vá além das teorias educacionais estudadas em 

sala. É com este intuito que vem a servir as disciplinas de estágios curriculares 

supervisionados como requisito obrigatório para a graduação.  

A fim de trazer questões para o debate sobre a formação docente e o ensino de 

Geografia nas escolas o presente trabalho irá conciliar o relato de experiência da realização do 
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estágio com a visão de um futuro profissional da educação em como que o ensino é 

transmitido pelo professor e como que o estudante do ensino básico a entende enquanto 

ciência.  

Cada instituição de ensino superior adota a maneira que melhor lhe convém para a 

realização dos estágios pelos seus alunos. No caso da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), os estágios são ofertados a partir do 5º período e início do terceiro ano da 

graduação. Contabilizando um total de 480 horas/aula que são divididos por quatro 

disciplinas, cada estágio possui um objetivo em específico e um nível educacional distinto. 

Para a realização deste trabalho tomou-se como base a disciplina de estágio II, que é 

caracterizada por se realizar dentro do ensino fundamental II onde o graduando deve, além de 

fazer uma observação-participativa, ministrar conteúdos de geografia para diferentes turmas.  

A importância do estágio II para o estudante de licenciatura é percebida, sobretudo por 

ser o primeiro contato com a regência realizado pelo acadêmico. Nessas primeiras 

experiências ainda durante a graduação é que se têm as primeiras percepções sobre didática 

em sala, organização de plano de aula, domínio de sala, dentre outros fatores que irão somar 

para a futura experiência do professor de geografia.  

Ao adentrar na escola pela primeira vez, sem ser como estudante da mesma, uma série 

de observações são feitas devido ao diferente ponto de vista que o professor possui do aluno. 

Assim a partir do momento que o estagiário se direciona ao fundo da sala, tendo acesso a tudo 

o que acontece em aula, quase que anonimamente, pode perceber aspectos que influenciam a 

dinâmica e o rendimento das aulas que nunca antes havia imaginado. 

Os primeiros desafios enfrentados pelos acadêmicos, em um curso de licenciatura, 

ocorrem durante o período de formação profissional. Espera-se a aprendizagem sobre os erros 

e acertos que o estudante presenciará ao acompanhar as aulas do professor de que estagia. 

Assim, importante que ele entenda quais são os melhores procedimentos metodológicos, 

abordagens distintas de teorias, além de também vislumbrar os erros para não serem 

cometidos em sua regência, o que é essencial, visto que a geografia desempenha um papel 

fundamental na formação do aluno desde o início dos sistemas educacionais.  

Este trabalho visa colaborar no debate do ensino de geografia nas escolas a partir da 

experiência vivenciada durante o estágio supervisionado II, proposto para o curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, realizado 

no primeiro semestre de 2018, na Escola Municipal Uberaba. O trabalho está dividido em 
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duas etapas, a primeira refere-se às observações e experiências vivenciadas e a segunda etapa 

é composta pela descrição da regência em sala de aula. 

 

Observação participativa 

 

A observação participativa é caracterizada pelo período em que o estagiário analisa a 

dinâmica natural das turmas que se encontra. Assim, com o mínimo de interferência, poderá 

averiguar tanto o professor e suas distintas maneiras de transmissão de conteúdo como 

também a forma em que os alunos entendem a disciplina, suas principais dificuldades sejam 

elas em relação ao conteúdo ou até mesmo na questão social do jovem e sua relação tanto com 

os outros colegas como também com a instituição escolar.  

Um primeiro ponto, que influencia tanto ao professor como o aluno, que deve ser 

observado é o funcionamento de uma escola de porte municipal. Dentro da rede pública de 

ensino, uma grande diferença positiva é notada em relação as de responsabilidade estadual. A 

escola municipal possui um caráter mais familiar, especialmente pelo porte menor, é como se 

alunos e funcionários pudessem ter relações mais próximas de convivência e trocas de 

experiências. Essa afetividade das relações sociais no recinto escolar é muito importante no 

processo de ensino-aprendizagem, assim como diz Tassoni (2000, p. 1) ao citar Vygotsky diz 

que o mesmo: 

(...) traz a idéia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais 

para a aprendizagem, defendendo que a construção do conhecimento ocorre 

a partir de um intenso processo de interação entre as pessoas. Portanto, é a 

partir de sua inserção na cultura que a criança, através da interação social 

com as pessoas que a rodeiam, vai se desenvolvendo (TASSONI, 2000, p.1).  

O professor, quando inserido em um ambiente de trabalho bem estruturado e onde o 

diálogo é priorizado e acessível tanto na relação com colegas de profissão, quanto com os 

alunos, consegue realizar suas funções de maneira completa e enfática, propiciando para o 

estudante uma apreensão melhor do conteúdo.  

Tratando-se especificamente do ensino de geografia, são muitas as possibilidades de 

um aprendizado mais dinâmico e interativo, tendo uma metodologia diversificada em sua 

forma e conteúdo. No entanto, o que é observado nas escolas é a não utilização de espaços 

essenciais para um aprendizado sortido. Por exemplo, a Escola Municipal Uberaba possui 

uma boa infraestrutura de espaços alternativos de ensino, como sala de vídeo e laboratório de 
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informática, que em nenhum momento foram usados pela professora regente das turmas. Isso 

impacta de forma negativa o ensino de geografia nas escolas, que ficam fadados assim a 

serem cópias do material didático, ditados e reprodução automática do conteúdo que, na visão 

dos alunos, serviria somente para as provas, o que acaba gerando consequentemente um 

desinteresse pela disciplina. 

Tem-se uma relação de causa e efeito, no ensino básico, entre a atração do aluno pela 

geografia e os instrumentos mediadores e materiais de apoio adotados nas aulas, mais 

especificamente, na falta deles, que não buscam o debate a fim de trazer a percepção diária da 

geografia no cotidiano deles.  

No mundo atual, é possível identificar ampla diversidade de linguagens num 

contexto marcado por uma infinidade de informações. A sociedade é cada 

vez mais uma sociedade da informação, fruto da revolução tecnológica 

responsável pela rapidez cada vez maior dos meios de comunicação. 

Entretanto, pode-se dizer que tal situação não tem garantido a inserção 

crítica dos indivíduos na sociedade, uma vez que, via de regra, as 

informações são descontextualizadas e fragmentadas, além de inúmeras e 

distintas, o que dificulta o estabelecimento de relações entre elas e não 

permite considerá-las na categoria de conhecimento (PONTUSCHKA; 

PAGANELLI; CACETE; 2009, p. 261). 

 

Aulas Ministradas 

 

Conforme os critérios da disciplina de OCES II o estagiário deve ministrar, no 

mínimo, 10 horas/aula, porém foram 13 horas/aula ministradas no total para turmas de 8º e 9º 

ano do ensino fundamental II.  

A vivência em ministrar aulas para toda turma foi uma experiência a parte, 

principalmente devido ao fator de ter sido a primeira vez como regente de turma, e por mais 

que se tenha um planejamento traçado e expectativas colocadas, muitos imprevistos podem 

ocorrer, mudando todo o planejamento da aula e demandando alterações.    

O planejamento não será nem exclusivamente um ato político-filosófico, 

nem exclusivamente um ato técnico; será sim um ato ao mesmo tempo 

político-social, científico e técnico: político-social, na medida em que está 

comprometido com as finalidades sociais e políticas; científicas na medida 

em que não pode planejar sem um conhecimento da realidade; técnico, na 

medida em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes para 

se obter resultados (LUCKESI, 2001, p.108).  
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Primeiramente, foi realizado um acordo com a professora oficial da turma a fim de 

planejar quais os conteúdos seriam delegados ao estágio, para que então pudesse ser feito os 

planos de aula correspondentes e planejamento das atividades.  

Para as turmas de 8º ano o assunto estudado foi a América pré-colombiana, mais 

especificamente, sobre a chegada dos europeus no continente e seu primeiro contato com os 

povos que aqui viviam.  

A primeira etapa da aula foi a entrega um texto síntese autoral a cada um dos alunos 

para que eles pudessem colar em seus cadernos e assim ter um registro de estudo para a prova, 

para evitar que eles ficassem copiando, como muito era passado para eles, e os mesmos 

gostaram muito desse fato. Em seguida, com auxílio de um mapa grande visível para todos 

houve explicação sobre o tema em questão, ao mesmo tempo que era solicitado que alguns 

alunos fizessem a leitura de alguns pontos importantes destacados na apostila, e eles se 

mostraram muito prestativos e prestaram atenção. Após todas as dúvidas terem sido 

respondidas alguns exercícios do livro didático foram aplicados para que fossem corrigidos na 

próxima aula.  

Para que a explicação da temática fosse mais dinâmica e os alunos apreendessem de 

maneira mais didática, foi organizado um vídeo para ser transmitido a eles, na sala da escola 

chamada de ―sala de multimeios‖, mediante reserva, que é composta por notebook, projetor, 

caixas de som e várias poltronas para os estudantes. O vídeo autoral era dividido em duas 

partes: a primeira explicava sobre os povos pré-colombianos, suas principais características e 

como foi a resultante do contato com o homem branco; a segunda parte continha as 

características físicas do continente americano e suas cadeias de montanhas, pedido pela 

professora oficial, pois ela iria abordar esse assunto na continuidade das aulas.  

Após o vídeo, os alunos se sentiram entusiasmados a fazerem perguntas acerca do 

tema, que foram respondidas, ao mesmo tempo em que outras indagações eram geradas. ―A 

linguagem do cinema vem sendo cada vez mais utilizada nas aulas de Geografia (...). É, 

portanto, uma produção cultural importante para a formação do intelecto das pessoas, porque 

com ele aparecem questões cognitivas, artísticas e afetivas de grande significado‖ 

(PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE; 2009, p. 265).  

Nas turmas de 9º ano o assunto abordado foi os aspectos demográficos do continente 

europeu, a metodologia de ensino adotada foi a mesma das turmas de 8º ano: um texto síntese 

foi dado para ser fixado no caderno, houve a explicação oral com auxílio de mapas didáticos, 
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as dúvidas foram sendo respondidas ao mesmo tempo que elas surgiram, não esperando o 

final do momento para explicá-las,  o que é visto como um sinal positivo de interesse ao tema 

estudado, além dos exercícios propostos pelo material didático. Assim como na série anterior, 

a sala de vídeo também foi reservada para que os alunos assistissem uma compilação de 

vídeos montados autoralmente, que traziam questões sobre a população europeia, modos de 

vida distintos do continente americano, além do fator natalidade no continente europeu.  

Como dito anteriormente imprevistos podem ocorrer, e em uma das turmas, quando 

chegou o momento de passar o vídeo, o computador não estava funcionando e assim, uma 

aula que estava planejada para durar 50 minutos teve que ser realizada em 15 minutos, devido 

aos problemas técnicos e a demora em resolver.  

O nervosismo durante todo o processo de regência foi uma constante, pois apesar de 

muitas teorias aprendidas, nada prepara para a prática que será enfrentada e aperfeiçoada ao 

longo do tempo. Reparei que esse estado emocional era percebido por alguns alunos mais 

atentos que passavam então a querer dispersar, incitando brincadeiras e conversas paralelas, 

mas nada que não pudesse ser contornado de forma suave. Muitos alunos parecem também 

querer testar o estagiário, seja com perguntas, com atitudes, enfim, parecem querer saber os 

limites de conhecimento, por exemplo, que o licenciando possui.  

 

 Planos de Aula 

 

Conforme Piletti (2001, p.73), o plano de aula é a organização de todas as atividades 

que serão desenvolvidas durante a interação professor e aluno, numa dinâmica de ensino-

aprendizagem. De acordo com Schmitz (2000), o planejamento ao preparar as aulas é de suma 

importância para o sucesso do professor em sala de aula:  

Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O 

planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, 

especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática, uma 

organização da situação de aprendizagem, ela necessita evidentemente de 

planejamento muito sério. Não se pode improvisar a educação, seja ela qual 

for o seu nível (SCHMITZ, 2000, p.101). 

Pensando o planejamento, de acordo com Luckesi (2001), como um ato político 

social, durante o estágio supervisionado II, a preparação dos planos de aula foi uma etapa 

bastante crítica a fim de proporcionar aprendizagem aos alunos. Os planos de aula foram 

elaborados da seguinte maneira: 
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PLANO DE AULA – 8° ANO 

 

Conteúdo Geral 

América: Natureza e Herança Colonial.  

Conteúdo Específico 

Conquista da América pelos Europeus; 

Outras regionalizações da América. 

Objetivos de Aprendizagem dos alunos 

Conquista da América pelos Europeus (aula 1): 

 Entender a forma como se deu a colonização da América pelos Europeus a partir da 
compreensão do contexto em que tal evento ocorreu, estudando suas causas 
políticas originárias e ideologias; 

 Identificar e analisar as questões que envolvem o sistema capitalista (comércio e 
mercantilismo) como força motriz da colonização; 

 Compreender sobre a América Pré-Colombiana: como que os povos nativos se 
desenvolveram antes da chegada dos europeus; 

 Estudar através de imagens, textos da apostila e vídeos, onde se localizavam os 
principais povos nativos: Astecas, Maias e Incas; 

 Analisar e discutir os impactos que essa colonização teve no território americano, 
especialmente no que diz respeito ao massacre dos povos que viviam no continente. 

Outras Regionalizações da América (aula 2): 

 Compreender as formas de regionalizar o mundo, analisando os principais critérios 
de classificação; 

 Compreender as variadas formas de se estudar a América dependendo do critério 
que se adota: língua, nível de desenvolvimento, característica econômica; 

 Realizar o estudo da América Latina e América Anglo-Saxônica para que se 
desenvolva uma regionalização do continente com base na língua oficial adotada por 
cada país; 

 Entender através de textos, mapas e explicação os diferentes níveis de 
desenvolvimento que distintos países podem ter, dentro de um mesmo continente, e 
também suas características econômicas; 

 Analisar o estudo dos países hoje classificados como desenvolvidos e emergentes; 

 Diferenciar os países americanos que possuem uma economia de base mineral dos que 
possuem base agropecuária. 

METODOLOGIA 

Aula expositiva. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Físicos: Sala de aula e Sala de 
Multimeios.  

 
Materiais: Mapas, Notebook, Projetor e Caixas 
de Som.  

 

PLANO DE AULA – 9° ANO 

 

Conteúdo Geral 

 Europa: Diversidade e Integração 

Conteúdo Específico 

Meio Natural e Aspectos Populacionais     

Objetivos de Aprendizagem dos alunos 

Meio Natural (aula 1): 

 Compreender os principais aspectos naturais que formam o continente europeu; 

 Reconhecer através de imagens as características físicas que serão descritas 
durante a aula; 

 Identificar através de mapas e imagens os três rios mais relevantes que constituem 
as paisagens naturais da Europa: Volga, Danúbio e Reno e aprenderem suas 
importâncias; 

 Analisar por meio de mapas e imagens as três divisões do continente europeu 
(Europa do Norte, Oceânica e Continental e do Sul), os países constituintes de cada 
um e características próprias (clima, economia, vegetação). 

Aspectos Populacionais (aula 2): 

 Analisar as questões que envolvem o crescimento populacional na Europa; 

 Identificar e discutir se o crescimento populacional europeu é uma hegemonia por 
todo o continente; 

 Compreender as diferentes taxas estatísticas para contagem da população; 

 Consequências das taxas de crescimento populacional na Europa em diversos 
aspectos (cultural, econômico, social); 

 Analisar a questão da imigração no cenário europeu, identificando suas causas e 
consequências; 

 Discutir sobre o conceito de xenofobia e o porquê de estar sendo frequente no 
cenário da Europa e entender que não se restringe somente àquele continente.  
      

METODOLOGIA 

Aula expositiva. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Físicos: Sala de aula e Sala de 
Multimeios.  

 
Materiais: Mapas, Notebook, Projetor e Caixas 
de Som. 
.  

 

Considerações Finais 

 

Como já explicitado, a postura do estudante dentro da sala de aula, ainda durante a 

graduação, é algo que vem muito a acrescentar para a formação do aluno e do futuro 

profissional. Um bom professor é formado muito além das teorias vistas em sala de aula, 

sendo assim, entre suas principais características tem-se a experiência na escola. Experiência 

que não é sinônimo de quantidade de tempo enquanto professor ou muito menos quantidade 

de informação, como Jorge Larrosa Bondía (2002) brilhantemente destaca:  

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter 

Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que 

caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a 

experiência é cada vez mais rara (BONDÍA, 2002, p. 21).  

É a experiência que toca o licenciando um dos pilares para que hoje ainda se escolha 

seguir a carreira de professor. Ser docente no cenário atual do Brasil não é uma decisão fácil, 

sendo alvo de lutas constantes por melhores condições de salário, infraestrutura, sociais e 

dentre outros, que fazem muitas vezes com que essa profissão não seja incentivada e até vista 

como algo de surpresa quando escolhida por alguém.  

As teorias estudadas na universidade dão um grande aporte a uma possível didática 

que o estudante pode usar, no entanto, como já dito, nada o prepara emocionalmente para a 

experiência da regência e a gratidão que muitas vezes é resultado de um trabalho bem feito. 

Tratando-se especificamente do graduando da universidade pública, o estágio também 

se mostra como uma forma de devolver para a sociedade os trabalhos, técnicas e estudos por 

ela financiados, podendo assim auxiliar na transmissão de um ensino mais didático e, 

principalmente, mais humanizado para que se tenha uma escola que faça mais do que 

depositar conteúdos nos alunos e sim se preocupe com a sua formação enquanto cidadão.  
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Resumo:O presente trabalho se constitui por parte do relatório da disciplina de Orientação e Estágio 

Supervisionado ministrada no curso de Licenciatura em Geografia da UFTM. Nele são feitos apontamentos 

sobre o cotidiano escolar (Escola Estadual Quintiliano Jardim), discutidos alguns pontos de vista sobre o papel 

do Estágio na formação de professores, pautados – e se fazendo conhecer – na realização do ProjetoAfro-2018. 

Junto disso, surgem reflexões, por meio da observação, acerca das ações realizadas e a forma de 

desenvolvimento das atividades do ProjetoAfro, descrevendo-as e retratando algumas passagens, visando refletir 

sobre a concepção dos alunos, diante de tal temática, que se faz de extrema importância, principalmente, no 

cenário atual brasileiro, de intolerância. 

Palavras-chave:Atividade Escolar; Cultura Escolar; Representação social; Observação.  
 

Resumen:El presente trabajo se constituye por parte del informe de la disciplina de Orientación y Etapa 

Supervisada, impartida para el curso de Licenciatura en Geografía de la UFTM. En él se hacen apuntes sobre el 

cotidiano escolar (Escuela Estadual Quintiliano Jardim), discutidos algunos puntos de vista sobre el papel de la 

Etapa en la formación de profesores, pautados - y haciéndose conocer - en la realización del ProyectoAfro-2018. 

En este sentido, se plantean reflexiones, por medio de la observación, acerca de las acciones realizadas y la 

forma de desarrollo de las actividades del ProyectoAfro, describiéndolas y retratando algunos pasajes, visando 

reflexionar sobre la concepción de los alumnos, frente a tal temática, que se hace la extrema importancia, 

principalmente, en el escenario actual brasileño, de intolerancia. 

Palabras Claves:Actividad Escolar; Cultura Escolar; Representación social; observación 
 

Introdução 
 

O presente trabalho diz respeito às atividades realizadas no primeiro semestre de 2018, 

para a disciplina de ―Orientação e Estágio Curricular Supervisionado – OECS I‖, do curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. 

Realizado na Escola Estadual Quintiliano Jardim, no município de Uberaba – MG. 

A disciplina, em geral, tem por objetivo a inserção do graduando do curso de 

Licenciatura em Geografia da UFTM no cotidiano escolar, para que este possa ter seu 

primeiro contato com a realidade e dinâmica que envolvem uma Instituição de Ensino Básico, 

e alguns de seus desafios. ―OECS – I‖ visa levar o discente ao contato com os diversos 

espaços que compõem uma escola, propiciando observações e percepções antes não atentadas.  
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Uma das atividades previstas e exigidas no programa de Estágio era a observação 

participativa em aulas da professora de Geografia, bem como o acompanhamento de sua 

rotina e dos espaços escolares, a fim de se conhecer a rotina escolar e seus ―bastidores‖ de 

organização. Observamos aqui alguns espaços, além das aulas, tivemos um dia de vivência na 

biblioteca, um com a supervisora pedagógica e outro onde acompanhamos momentos na 

secretaria, cozinha e demais espaços da escola. 

As monitorias em sala de aula se deram da forma esperada, observar a professora, seus 

métodos e auxiliar os estudantes quando solicitado, em atividades distintas. Nesse período, 

acompanhamos a aplicação de provas em algumas turmas, às observamos sempre que 

necessário. Por ter desenvolvido atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência - Pibid e já conhecer as turmas, a professora confiava momentos aos quais 

encontrava-me sozinho em algumas salas de aula, acompanhava coordenando atividades de 

grupos a pedido da professora, como o caso de trabalhos do ProjetoAfro-2018, organização de 

seminários e oficinas de poesias do Slam Ondaka – Quintiliano, que ocorria às quartas-feiras, 

em oficinas de 50 minutos, na biblioteca, das quais participei algumas vezes, sendo convidado 

a atuar como ―jurado‖, na finalização do projeto, que escolheria o Slammer que representará a 

EEQJ no desafio interescolar de Uberaba. Faz-se necessário saber, aqui, também, que neste 

semestre, especificamente, desenvolvi atividades de duas disciplinas de estágio em 

concomitância, sendo elas OECS I e OECS II. 

O Guia de Livros Didáticos de Geografia (BRASIL, 2017), produto do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD, expõe o trabalho docente possuir funções de esferas 

ética, estética e política. Nesse sentido, de acordo com a visão de mundo de cada educador, de 

cada equipe de trabalho escolar, se desenvolvem diferentes formas de trabalho. A lei 10.639 

de 09 de janeiro de 2003 altera a lei 9.394/96 (LDB), incluindo no currículo escolar de todo o 

país a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afrobrasileira‖, visando, desta forma, 

―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‖. 

Desta forma, compreendendo a importância da discussão para junto dos estudantes e 

suas demandas, o ProjetoAfro se desenvolve, na Escola Estadual Quintiliano Jardim, desde o 

ano de 2007, buscando uma formação consciente dos estudantes, quebrando paradígmas, 

rompendo com preconceitos, promovendo uma educação antirracista e, mais ainda, que 
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valorize a cultura afrobrasileira, devolva o protagonismo da população negra na formação 

social e histórica do país e rompa com a tendência do discurso eurocentrista no currículo, 

apontado por Corrêa; Meireles (2018) 

No dia 18 de abril, alinharam-se algumas propostas e formas de desenvolvimento do 

ProjetoAfro-2018.  O ―ProjetoAfro‖ se constitui em uma atividade anual, já tradicional, da 

Escola Estadual Quintiliano Jardim. Idealizado pela professora Fátima de Jesus Ribeiro 

Martins, tendo sua primeira edição no ano de 2007. 

 

O “PROJETOAFRO – 2018” 
 

O ―ProjetoAfro‖ tenta se renovar a cada ano, desde sua primeira edição em 2007, com 

novas atividades e formas de abordagem. Atuando como bolsista de ID do Pibid/UFTM, 

tomei ciência do ProjetoAfro na escola logo em 2014, quando iniciei minhas atividades na 

mesma. Neste ano, ocorreu um evento chamado ―Encontro Brasil-Angola‖, no qual pude atuar 

como monitor de atividades. O encontro, sob coordenação institucional do Pibid/UFTM e da 

então coordenadora do subprojeto de geografia, Professora Dra. Amanda Regina Gonçalves, 

contou com recepção dos angolanos, trabalho de campo, palestras, rodas de conversa e 

atividades culturais realizadas na EEQJ, o que serviu de apoio ao ―ProjetoAfro-2014‖ findado 

no mês de novembro do mesmo ano. Em 2015 o projeto ocorreu na forma de seminários 

realizados pelos alunos da professora Fátima durante as aulas de geografia. Em 2016, o 

projeto foi realizado em forma de minicurso e oficinas temáticas, com grupos de alunos da 

escola, ministrados por alunos bolsistas de ID do subprojeto de Geografia do Pibid/UFTM, 

também sob a coordenação da professora Amanda, onde se fez saber sobre a diáspora 

africana, religiões de matrizes africanas, representatividade negra na sociedade e o papel da 

mulher negra no século XXI. Contando com trabalho de campo, rodas de conversa, visando 

resgatar a oralidade presente na cultura e ancestralidade africana e palestras, desenvolvidas 

em parceria com alunos e professores da UFTM e cidadãos de Uberaba. 

Em 2017, o projeto surge na busca por exaltar as manifestações culturais advindas da 

África, que tanto influencia o cotidiano brasileiro no dia a dia de sua população e no decorrer 

de sua história. Após debater com a professora Fátima, decidimos por finalizar o projeto no 

dia 30 de setembro de 2017, com apresentações culturais e exposição de objetos realizados em 

oficinas. Dentre suas atividades, fora pensado um trabalho de campo em visita ao Museu do 

Café, no Campus da Universidade de São Paulo – USP, na cidade de Ribeirão Preto – SP, que 

seria possível graças ao modelo de desenvolvimento do Pibid/UFTM. Contudo, devido à 
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inatividade do Museu do Café, o trabalho de campo fora redirecionado para o Instituto 

Cultural Engenho Central – Museu da Cana, na cidade de Pontal – SP. Fora, então pensado 

um cronograma de atividades, onde o mês de setembro, a partir de sua segunda quinzena, 

seria destinado a realização de oficinas, que por sua vez visavam produzir mandalas, máscaras 

e telas, a serem expostas no dia 30 do mesmo mês, além de definir a data da visita/Trabalho 

de Campo para o dia 28 de setembro de 2017.  

Seguindo o modelo de 2017, porém sem o apoio do Pibid, para viabilizar um trabalho 

de campo, por meio de oferta de transportes, que tanto nos apoiou anteriormente, não só em 

2017, mas também em 2016, com visitas em locais de representatividade dentro da cidade de 

Uberaba, como fora a tenda de Umbanda Oxossi e Caboclo Serra Azul e o Centro de Cultura 

Afro de Uberaba, e 2015, com duas visitas no decorrer do ano para Peirópolis, em atividades 

do Projeto Cerrado, outro projeto pensado e encabeçado pela professora Fátima, o 

ProjetoAfro-2018 seguiu o mesmo estilo de desenvolvimento. Porém, levando em conta 

experiências anteriores, a realidade atual e as indicações de parceiros, contamos com 

pequenas mudanças. 

Para 2018, seguimos o modelo de oficinas e culminância de 2017, inserindo a ―Oficina 

de Turbantes‖, que devido ao tempo, em 2017 não pôde ser concretizada e, resgatando uma 

atividade de 2016, tendo em vista a oralidade da cultura africana, fora proposta uma roda de 

conversa. Outra observação apontada esse ano, foi a de como as coisas na escola acontecem 

apenas para os estudantes do Ensino Regular, deixando ―de fora‖ os alunos do Ensino Médio 

noturno e EJA. Sendo assim, a oficina de turbantes fora replicada nos dois períodos de aula e, 

durante a culminância, as turmas da EJA ficaram responsáveis pela ―barraca de degustações‖, 

com culinária típica afro-brasileira. 

O cerne de 2018 foi um ―debate político‖ (dito entre aspas, pois atualmente, no Brasil, 

esquece-se a raiz da palavra ―política‖ e com isso tudo o que a envolve. Esquecemos o ―ser 

político‖, as relações criadas, e deturpamos o debate político com ideais partidários, etc. Vide 

o Projeto Escola Sem Partido e os discursos falhos de apartidarismo, reproduzidos por 

alguns). Dividido, em linhas gerais, em quatro atividades, o projeto se desenrolou em três 

dias, sendo 10, 11 e 12 de maio.  

No dia 10 de maio de 2018, das 08h:00min às 09h:30min, na Sala de Multimeios – 

EEQJ, RODA DE CONVERSA ―A construção de uma sociedade: o papel da mulher e a 

realidade do negro no Brasil‖, tendo como facilitadoras Jaine Irene Basílio Teodoro Machado 
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da Silva e Taís Pereira de Freitas; OFICINA DE TURBANTES ―Turbantes: um resgate 

cultural, identitário e religioso‖, onde contamos como facilitadora, a discente do curso de 

Licenciatura em Geografia da UFTM, Larissa Cristina da Silva Monteiro, também no dia 10, 

das 19h30 às 20h30, na Quadra de esportes – EEQJ. Replicada no dia 11 de maio, no horário 

das 09h50 às 11h30, seguindo os mesmos moldes; e, no dia 12, CULMINÂNCIA do 

ProjetoAfro-2018, com atividades artístico-culturais, seguindo das 08h00 às 12h00. 

Foram selecionados para a roda de conversa do dia 10, 46 estudantes, sendo 20 alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental, 20 alunos do 2º ano do Ensino Médio, com 10 da turma A 

e 10 da turma B e seis alunos do 3º ano do Ensino Médio.  

Na manhã do dia 10, a Professora do Curso de Serviço Social da UFTM Taís Pereira 

de Freitas, que se encontrava em período final de gestação, não pôde comparecer, ficando a 

condução do debate com a advogada aposentada, militante de direitos e ex-chefe do Centro 

Integrado da Mulher, na Secretaria Regional de Mulheres de Uberaba, Jaine Irene Basílio 

Teodoro Machado da Silva. 

Para a oficina de turbantes do dia 10, realizada no período de aulas noturnas, foram 

selecionados 17 alunos das turmas de 1º à 3º ano da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

sendo quatro do 1º e 13 do 2º. Já no dia 11, a oficina de turbantes contou com 15 alunos do 1º 

ano do Ensino Médio, onde continham cinco alunos de cada turma, A, B e C. Para o dia 12, 

contamos com a participação de todos os alunos da escola, onde tivemos de reprodução de 

senzalas, Hip-Hop, culinária, à declamação de poemas, música, meditação e um desfile 

mediado por um aluno do 3º ano – EM, com apoio da agência W-Assis Models. Também 

contamos com a participação do grupo POP DANCE. O ProjetoAfro-2018 contou com 

parcerias não só da comunidade escolar, mas também de agentes civis da cidade de Uberaba, 

alunos e professores dos cursos de Geografia, História, Letras e Serviço Social da UFTM. 

Outro fato de notoriedade refere-se à doação de 50 exemplares do Livro ―Patrimônio 

Imaterial: ritos afro-brasileiros em Uberlândia‖, das professoras da Universidade de 

Uberlândia – UFU, Gláucia Domingues Silvério e Amanda Lourenço Silva, intermediada pela 

Professora do Curso de Licenciatura em História da UFTM, Leandra Domingues Silvério. 

Destes livros, dois exemplares permanecem na escola, os outros 48 foram distribuídos entre 

alunos e professores que manifestaram interesse no mesmo. 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO: OBSERVAÇÕES E REFLEXÕES 
 

Proponho-me a realizar uma reflexão acerca das atividades desenvolvidas no decorrer 

desse semestre, que se mostrou atípico, para mim, devido algumas questões de caráter 

institucional e pessoal, no que tange o cenário atual brasileiro de retrocessos e cortes de 

programas. No entanto, o que mais me prende atenção e chama a uma reflexão maior são os 

resultados e processos trabalhados por meio do ProjetoAfro, onde me coloco a pensar no 

papel da escola na formação do educando. 

Nídia Nacib Pontuschka (2012, p. 102) coloca ser ―papel fundamental da escola [...] 

ensinar o aluno a pensar, a refletir sobre sua situação de vida, sobre sua história‖. Nesse 

sentido, incentivado pelos escritos de Pontuschka (2012) e Ivani Catarina Arantes Fazenda 

(2012), me coloco a pensar o papel do estágio na formação do professor. 

Fazenda (2012) nos explica muito bem, por meio de seu ―amor‖ pela pesquisa, como 

essa se faz importante na construção do aluno-professor, e como ele passa a enxergar a escola 

como seu futuro campo de trabalho, percebendo cada momento na formação do professor um 

processo segmentado, ou em suas palavras, ―processos de hibernação‖, onde cada fase se faz 

isolada e, geralmente, não possui uma integralidade na formação do professor durante sua 

graduação, na questão teoria e prática, técnica e ensino, e expõe esse fator ser algo de 

necessário rompimento, numa formação integral e relacional, na construção de um 

profissional completo, crítico, técnico (no sentido de aplicar teorias). 

Pontuschka (2012) continua, ao considerar as contribuições do estágio na formação do 

professor de geografia. Também trata a relação teoria-prática, mas se coloca dentro da visão 

do estagiário em relação ao estágio e sua prática. Ainda assim, nos chama a tecer maiores 

reflexões. Não anseio, aqui, fazer discussões teóricas, mas sim refletir sobre questões que me 

surgiram ao escrever este relatório, intensificadas ao encontrar os pontos de Pontuschka: 

"questionar o que? (conteúdo) e para que? (objetivos) e para quem? de que forma? devem 

estar presentes no dia a dia do professor‖ (2012 p. 108), assim como feito em atividades 

anteriores, mas que ainda me permeiam a mente. 

Dessa forma, me ponho a pensar, como os alunos do Quintiliano Jardim receberam o 

ProjetoAfro-2017? Quais contribuições o projeto trouxe a esses alunos? Assim como tratado 

no projeto anterior, a metodologia utilizada foi adequada e suficiente? Após o ProjetoAfro-

2017 me fiz as mesmas perguntas. 2017 foi o primeiro ano onde o ProjetoAfro teve um dia, 

no caso um sábado de setembro voltado só para ele. Esse modelo foi pensado seguindo o 
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Projeto Cerrado 2015, que teve uma manhã de sábado direcionada a ele. Dessa forma se fez o 

ProjetoAfro-2017 e se replicou, em partes, no ProjetoAfro-2018 

Após refletir sobre 2017, observamos que seria melhor uma diminuição nas atividades 

de culminância do sábado nessa edição. Em 2017, como tratado acima, tomamos a questão 

cultural, recorremos ao continente africano e tentamos, por meio de várias oficinas no 

decorrer da semana, fazer um resgate cultural e de alguns costumes, onde seriam expostos, os 

trabalhos resultantes, no sábado de culminância, que teria várias outras oficinas. Em 2018 o 

foco mudou, principalmente depois do assassinato da vereadora do município do Rio De 

Janeiro, Mariele Franco e seu motorista Anderson, que me tocou de forma pessoal. Com um 

voto de confiança da professora Fátima que passou a responsabilidade e desenvolvimento do 

projeto para mim e com um empurrão de um artigo publicado no site da ONU-Brasil, 

retratando a realidade do jovem negro no Brasil, o discurso do ProjetoAfro-2018 se tornou 

político: a busca por direitos humanos e por respeito igualitário entre heranças étnicas e 

gênero. 

Tentamos sair da África e retomarmos as questões locais, da população negra do 

Brasil, tentar romper com pensamentos machistas e racistas, produzidos por senso comum, 

retratadas em ideias pré-concebidas, observadas nas telas de 2017. Visando dinamizar e tornar 

menos ―cansativo‖ o desenvolvimento do projeto, de cinco, passamos para dois dias. De 

oficinas artesanais, passamos para rodas de conversas e debates. Resgatamos a oficina de 

turbantes que anteriormente não teve como ser realizada seguindo o cronograma, e fora muito 

pedida esse ano pelos alunos, e demos um lugar de destaque e atenção, como atividade única, 

visando um empoderamento da mulher negra, a socialização do histórico e origem dos 

turbantes e uma afirmação cultural. Foi também através dos turbantes que procuramos buscar 

uma integração das turmas de ensino noturno com a escola. Esse foi um ponto que me 

prendeu muito esse ano, como as turmas do noturno são exclusas da escola. E agora me surge 

uma maior, como Santa Rosa – uma escola rural, que ―pertence‖ à EEQJ – é exclusa da 

realidade do Quintiliano, principalmente pelos alunos. 

Outra questão que merece destaque é a ocorrência de alunos que professam uma fé de 

raiz africana – Umbanda e Candomblé – digamos alta, dentro da escola, mas que ainda assim, 

sofrem algumas ações preconceituosas. Trazido de 2017, esse é um ponto que permaneceu em 

2018 e que permanecerá nas edições futuras, visando a desmistificação dessas religiões. 
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Sabia de algumas questões relacionadas às temáticas raciais na escola, algumas 

levantadas em 2016, que me preocuparam e ainda preocupam muito, em relação a 

sociabilização e visão social de alguns alunos. Acreditava não me deparar com certos 

comentários, até ouvir um, durante o debate da roda de conversas com Jaine, de uma aluna 

que muito me surpreendeu, pois tenho um contato mais direto com a mesma e não havia 

atentado para isso, quando a mesma diz que a ―questão de cotas e o discurso de racismo é 

vitimismo‖. Ela reconhece que há preconceito, que há racismo, muitas vezes velado, mas que 

a forma como a qual algumas pessoas colocam é ―mimimi‖ e vitimismo. Digo, citando Bia 

Ferreira, quando coloca em sua música, ―não venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a 

culpa em mim pra encobrir o seu racismo‖ – trecho da música ―Cota Não é Esmola‖, utilizada 

no sábado de culminância como uma das músicas de abertura do evento. 

Para além disso, surgiram discussões sobre ―racismo reverso‖ que alguns alunos 

―sofrem‖ na escola, por serem ―brancos demais, comparados a palmitos, fantasmas e afins‖, 

além de política de cotas ser privilégio, discussão que acreditei ter sido superada em 2016, 

quando um professor do Curso de História da UFTM foi convidado, como atividade do 

projeto de então, até a escola, para conversar sobre, especificamente, esse assunto. Em 

contrapartida, a resposta vem pelos próprios alunos, ao rebaterem a não existência de um 

racismo reverso, quando o ―racismo se configura na negação, no preconceito, discriminação 

de uma parcela da sociedade com base na sua cor de pele, tratando-a com termos pejorativos 

criados e enraizados socialmente. Se faz em uma construção histórica‖. 

Contudo, faz-se importante pensar, se surgiu à questão do racismo reverso, é porque 

tal pessoa se sente incomodada com alguma situação. Como sempre digo, possuímos, 

principalmente em uma escola, visões de mundo diferentes, construídas por representações 

sociais distintas em uma realidade pessoal. Cada ser coloca uma carga emotiva e energética 

em suas experiências, diferente de outras pessoas, pois cada um se enxerga de determinada 

forma, mesmo expostos às mesmas situações. Não podemos, portanto, desqualificar a ―dor do 

outro‖. Se torna necessário, como professor, orientador, etc, cuidar para que nossos alunos 

não reproduzam um discurso falacioso, errôneo, por descuido. Devemos orientar, nesse caso, 

a ocorrência de preconceito, bulyng, mas não racismo reverso. 

Aqui se coloca um dos papéis do professor. E aqui me coloco a refletir sobre o grau de 

enraizamento de discursos e ideias deturpadas, criadas socialmente, que garante uma 
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diferenciação social pautada em raça – mesmo não gostando dessa palavra, utilizo aqui por ser 

a mais comumente empregada – e gênero. 

O cerne da minha questão é: desenvolveu-se nesses alunos alguma reflexão crítica, 

sobre a realidade do negro e, principalmente, a da mulher no Brasil, ou foi apenas mais um 

evento da escola, tradicional, por estar no calendário escolar há 11 anos? As discussões 

levantadas nas rodas de conversa e atividades desenvolveram o pensamento desses alunos e 

levaram a pensar novas coisas, ou foi só mais uma atividade ―legal‖ por estarem fora da sala 

de aula? Engraçado é o fato de serem as mesmas questões levantadas em 2017, que só as 

pensei, e relembrei, no momento de escrita desse relatório, o que me fez não crer em uma 

evolução, mas em uma estagnação metodológica e de ação, de modo geral. 

Disseram-me – o desenvolver de senso crítico sobre a realidade – ser uma questão 

metafísica, que os alunos nem pensam em tal coisa, e mais uma vez reproduziram o discurso 

de os alunos não se interessarem, não terem vontade de fazer as coisas, estudar e estar na 

escola por obrigação. Que tais pensamentos são muito adiantados para eles, que talvez recorde 

disso na vida adulta. Mas será que um aluno do Ensino Médio, levando em consideração suas 

realidades, no que diz respeito ao Quintiliano Jardim, não teria capacidade pra desenvolver 

tais pensamentos e críticas? Muitas vezes já fui surpreendido por aqueles alunos, seja com um 

modo de pensar, com uma questão pessoal ou apresentando algum seminário, e também por 

relatos da professora Fátima que nos devolve em feedback ditos de alunos e professores sobre 

nossas formas de trabalho e mudança de comportamento e visão em suas próprias aulas, após 

nossas passagens. Digo nossas, no sentido de nós, estagiários. 

Fica aqui uma reflexão e uma experiência construtiva, na condução e planejamento de 

minhas próximas ações, futuramente, enquanto professor na busca de elevar as capacidades 

cognitivas de meus alunos, reconhecendo suas capacidades e potencialidades, me atentando à 

suas especificidades e buscar atendê-las, mesmo sabendo que muitas vezes o sistema 

educacional vigente não permite tal feito. No entanto, podemos contar com certa autonomia 

do professor e buscar construir novas formas de aprendizagem. 

Atrevo-me, aqui, para finalizar, responder à uma questão de Pontuschka. O Estágio 

obrigatório é um dos pontos autos da graduação. Nele podemos aplicar nossas práticas de 

ensino, as mesmas realizadas em apc‘s diversas no decorrer do curso e tentar colocar em 

prática algumas teorias pedagógicas. É no estágio, muitas das vezes, que temos o primeiro 
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contato com uma turma em sala de aula, do outro lado do palco. É a primeira vez que 

enxergamos a escola e a prática docente, sem ser pelo olhar de aluno. 

 Mesmo sabendo que uma turma de estágio não corresponda à verdadeira realidade de 

uma sala, quando você estiver sozinho diante de uma turma, e o Pibid proporcionar um maior 

convívio e uma maior imersão no contexto escolar, até mesmo pela carga horária exigida e 

formas de organização de trabalho e, logicamente, a função e objetivos de cada um, o estágio 

é um ponto crucial na formação inicial de professores, pois é no estágio que aplicamos nossos 

planos de ensino e é através do mesmo que podemos nos avaliar e avaliar nossa prática 

enquanto futuros professores, buscando melhorar ou modificar métodos de abordagem, como 

fui levado a fazer aqui. 

 

Considerações 
 

Trabalhar no Quintiliano Jardim é algo, pra mim, muito prazeroso. Imerso em sua 

realidade e rotina devido a atividades do Pibid e estágio desde setembro de 2014, a escola já 

se tornou parte do meu dia a dia. Seus funcionários e funcionamento já me são familiares, e 

seus alunos, já conhecidos, facilitam tais ações, o que faz com que certos ocorridos na escola 

não me causem estranheza, surgem com certa familiaridade. Fato que me traz considerável 

dificuldade, quando devo fazer um trabalho de observação e relato de seu cotidiano. Como 

não me é uma realidade alheia, por já estar imerso nela há quatro anos, algumas coisas se 

naturalizam, certos ocorridos passam apenas como momentos do dia, que são resolvidos 

dentro dos limites da escola, suscitando a difícil tarefa de seleção de fatos a relatar. 

Toda a equipe escolar, abarcando o pessoal do CAS – Centro de Capacitação 

Profissional, Educacional e Atendimento aos Surdos, faz da escola mui receptiva e aberta a 

novas formas de pensamento e ação.  No Quintiliano Jardim nos sentimos partes integrantes 

do sistema que confirma a escola e constitui seu quadro de funcionários e colabores. O 

convívio com seus alunos também é algo que nos deixa a vontade. Acredito, as vezes pecar 

por não conhecer a realidade e cotidiano de outras escolas de Uberaba, Mas me refaço a cada 

momento que adentro aqueles portões. 

A EEQJ valoriza seus funcionários e alunos, acredita na educação que liberta, 

libertadora, exposta em seu jargão ―educar para libertar‖. Tal lema se faz constante por meio 

do compromisso e competência de seu diretor, o professor José Ronan, a Supervisora do 

matutino, Pollyana e sua vice-diretora, Júlia. 
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Um dos fatores que tornam a escola um ambiente tão interessante e instigante é a 

quantidade de projetos que se desenvolvem dentro dela, alguns citados a cima e outros como 

as feiras de conhecimentos, show de talentos, etc. Acredito, tais ações serem fundamentais na 

construção de uma educação de qualidade e significativa para seus alunos. 

Entretanto, alguns contrapontos chamam a atenção. Sabemos que nada atinge a todos 

da mesma forma, que cada ser possui uma carga de experiência que resulta em suas sensações 

e significações melhor apresentado como as representações sociais, nesse caso, do aluno do 

Ensino Médio, que cada pessoa carrega consigo. Sobre tal assunto, Maria Laura P. Barbosa 

Franco e Glaucia Torres Franco Novaes, em seu texto ―Os Jovens do Ensino Médio e Suas 

Representações Sociais‖ consideram: 

Com base em Leontiev (1978), consideramos que as representações sociais 

são comportamentos em miniatura que apresentam um caráter preditivo, ou 

seja, permitem, a partir do que o indivíduo diz, inferir suas concepções de 

mundo e, também, deduzir sua orientação para a ação. Daí a importância de 

se conhecer o aluno não somente pelas suas condições de subsistência ou de 

sua situação ocupacional. É preciso ampliar esse conhecimento pela 

compreensão de que são seres históricos, inseridos em uma determinada 

realidade familiar, com expectativas diferenciadas, dificuldades variadas e 

distintos níveis de apreensão crítica da realidade (FRANCO; NOVAES, 

2001, p.173). 

Levanto tal ponto aqui, para entendermos que as representações sociais de cada 

indivíduo determina sua personalidade. Essas representações sociais dizem respeito à forma 

com a qual esses alunos enxergam a escola e seu cotidiano, criam suas visões de mundo e nele 

se coloca, junto de seu papel na sociedade. Podemos perceber em alguns alunos da EEQJ, um 

total desinteresse pela escola e os estudos em geral, uma apatia diante dos fatos ocorridos no 

dia-a-dia e uma grande incerteza para seu futuro. Outros, por sua vez, abandonam seus 

estudos, acreditando que a escola não possui tanta importância para seu futuro, ou 

simplesmente porque precisam trabalhar para ―ajudar em casa‖ e a empresa empregadora 

exige trabalho em período integral e horário comercial. 

Tais fatos me fazem pensar em qual o real papel da escola para a sociedade e esses 

adolescentes. Não me satisfaz respostas prontas e teorizadas dentro do sistema educacional, 

percebi que tais concepções encontram sentido somente na academia e dentre os pensadores 

da educação. Elas fogem às necessidades dos alunos. Elas não respondem o que os próprios 

alunos, que foram pensados e idealizados por grandes cientistas e estudiosos, fazendo-os 

calarem-se, pensam sobre tal assunto e si mesmos. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
317 

Vejo que ainda não encontrei tais respostas. No entanto percebo que, para todos os 

alunos, projetos que quebram a metodologia da sala de aula, sua atribuição convencional, de 

aula expositiva, rompendo com as tradicionalidades de um sistema de ensino, muitas vezes 

conservador, se fazem mais interessantes, confluem na construção de um aprendizado 

significativo e ativo, o que corre de encontro aos expostos de Luckesi (2008) em seu livro 

―Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e preposições‖. De tal forma, considero que 

Luckesi acerta ao dizer que a avaliação necessita ser um meio para o processo de ensino-

aprendizagem, agindo de forma diagnóstica, ponderando sobre mudanças nas metodologias de 

execução dos planos de aula/ensino. 

Pondero que atribuir responsabilidades aos alunos e fazê-los sentirem-se parte 

integrante e essencial de um processo ou projeto, os fazem perceber a escola de formas 

diferentes, atribuindo-a mais significado, agindo no aprendizado pela prática/ação. Dessa 

forma o aprendizado se faz significativo e a escola se torna mais atrativa, e o Quintiliano se 

encontra em bons trilhos, fazendo-se necessário agora, encontrar mecanismos mais eficazes 

para a manutenção desses adolescentes dentro da sala de aula, realizando a mais conhecida e 

comentada função da escola, formar o cidadão para a vida em sociedade. Faz-se importante, 

também, discutir – porém em tempo hábil – que cidadão se pretende formar e para qual 

sociedade. 
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Resumo:O presente trabalho relata uma aula ministrada durante o minicurso ―Ideias e Práticas Inovadoras no 

Ensino da Geografia Escolar‖, promovido pelo Laboratório de Práticas de Ensino de Geografia UFPA (LabPrat), 

campus de Altamira (PA). A atividades em questão teve como principal objetivo preparar os futuros docentes 

para a sala de aula. Desta forma, o desafio foi proporcionar uma aula que envolvesse e despertasse o interesse 

dos alunos. Com o tema América Central, a aula trouxe como dispositivo didático complementar a música, 

porém, apenas de fundo, na tentativa de envolver e prender a atenção dos discentes. O fundo musical foi 

encarado como trilha sonora, apontando para as cenas da aula, uma vez que estávamos simulando uma viagem 

para a América Central. De maneira geral, a prática pedagógica relatada neste trabalho rendeu resultados 

significativos e trouxe um novo olhar para utilização do fundo musical durante a aula de Geografia. 
Palavras-chave:Formação de Professores; Geografia Escolar; Música 

 

 

Resumen:El presente trabajo relata una clase ministrada durante el minicurso "Ideas y Prácticas Innovadoras 

en la Enseñanza de la Geografía Escolar", promovido por el Laboratorio de Prácticas de Enseñanza de Geografía 

UFPA (LabPrat), campus de Altamira. Las actividades en cuestión tuvieron como principal objetivo preparar a 

los futuros docentes para el aula. De esta forma, el desafío fue proporcionar una clase que involucrar y despertar 

el interés de los alumnos. Con el tema Centroamérica, la clase trajo como herramienta complementaria la 

música, pero sólo de fondo, en el intento de envolver y sostener la atención de los discentes. El fondo musical 

fue encarado como banda sonora, apuntando a las escenas de la clase, una vez que estábamos simulando un viaje 

a Centroamérica. De manera general, la práctica pedagógica relatada en este trabajo rindió resultados 

significativos y trajo una nueva mirada para utilización del fondo musical durante la clase de Geografía. 

Palabras Claves:Formación de profesores; Geografía Escolar; música 

 

 

Introdução 

 

Árdua é a caminhada para a formação de professores. O contato com a prática em sala 

de aula é de suma importância para o aperfeiçoamento dos futuros docentes, pois as escolas 

geralmente apresentam realidades diferentes do que é idealizado no ambiente universitário e 

nas teorias pedagógicas. Durante o período de estágio, pudemos vivenciar, in loco, o quanto é 

difícil ―ganhar a atenção‖ dos alunos, principalmente quando se tem pouca experiência 

docente. Contudo, os desafios que transpõem as práticas no ensino de geografia e a formação 
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inicial docente podem ser superadas com dedicação, incentivo e a reflexão permanente de 

nossas práticas. 

Sendo assim, a formação de professores sempre está sendo repensada e estudada, para 

que novas práticas pedagógicas significativas realmente proporcionem processos de ensino e 

de aprendizagem capazes de formar melhores profissionais - e, especialmente, cidadãos mais 

preparados para as demandas contemporâneas. 

Em vista disso, consideramos que trazer para o cotidiano escolar metodologias que 

contenham elementos inovadores é um grande desafio didático. Temos a consciência de que 

criar algo novo, nem sempre é fácil. Porém, o incentivo que nos foi concedido pela 

universidade contribuiu significativamente para a nossa formação enquanto futuros 

professores, ou seja, uma boa formação acadêmica contribuirá para termos a autonomia 

necessária para agir dentro das salas de aula ou em qualquer outro espaço escolar. 

Para reforçar esse pensamento, tivemos a oportunidade de ministrar uma aula sobre a 

América Central, cujo tema foi escolhido através de sorteio
1
. Essa convivência escolar nos 

trouxe algumas reflexões sobre formação inicial de professores e a utilização da música como 

trilha sonora durante a aula. 

Este trabalho relata uma experiência realizada no curso de Licenciatura em Geografia 

da Universidade Federal do Pará — Campus Altamira, em que os graduandos da turma de 

2016 foram solicitados a pensar, construir e executar uma aula no minicurso ―Ideias e Práticas 

inovadoras no Ensino da Geografia Escolar‖ promovido pelo Laboratório de Práticas de 

Ensino de Geografia UFPA. O objetivo desta atividade foi contribuir na formação de futuros 

professores, visando uma prática docente em sala de aula com criatividade e dinamismo, além 

de trazer algumas reflexões sobre os métodos adotados para o desenvolvimento das aulas. 

 

Ensino de Geografia e suas metodologias 

 

Desde o início do século XX, quando o ensino de Geografia só estava presente na 

educação brasileira em nível secundário, pois esta disciplina ainda não havia conquistado 

espaço no âmbito acadêmico, as metodologias tradicionais de ensino – baseadas em um 

professor ―transmissor‖ de conteúdo e em alunos prontos para ―absorver‖ passivamente os 

                                                 
1
O professor orientador escolheu os temas das aulas a pedido dos discentes da turma, sendo que os discentes 

pegaram de fora aleatória um número, o qual representava um tema. 
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conhecimentos emanados dos docentes – são predominantes nas  salas de aula.   

 Em outros termos, isso significa afirmar que a Geografia Escolar, em muitas situações 

de ensino e aprendizagem, ainda não deixou de ser um saber meramente descritivo e 

desinteressado.  

O ensino de Geografia continua desacreditado. Os alunos, no geral, não têm 

mais paciência para nos ouvir. Devemos não apenas nos renovar, mas ir 

além, romper a visão cristalizada e monótona da Geografia como ciência que 

descreve a natureza e/ou dá informações gerais sobre uma série de assuntos e 

lugares. Devemos fazer com que o aluno perceba qual a importância do 

espaço na constituição de sua individualidade e da(s) sociedade(s) de que ele 

faz parte (escola, família, cidade, país, etc.) (KAERCHER, p. 223, 2002). 

Em vista disso, é visível a necessidade da utilização de novos métodos de ensino, pois 

a sociedade tem passado por diversas mudanças, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou 

políticas, o que refleti significativamente na educação. 

A sala de aula pode ainda continuar a mesma, mas os alunos não. 

Culturalmente, sofreram alterações em todos os aspectos e não concebem 

mais o professor como única fonte de saber, isso porque aprendem de 

diversas fontes e formas, envolvendo os aspectos afetivos, cognitivos, 

intuitivos, utilizando tanto o lado analítico quanto os aspectos emocionais e 

criativos. Em outras palavras, os mecanismos atualmente utilizados pelos 

estudantes para aprender, na maior parte das vezes, não são apresentados 

pela estrutura disciplinar que não possibilita o desenvolvimento de todas as 

suas capacidades. Muitos alunos estão em ―patamares‖ mais avançados que a 

escola (ALMEIDA, REIS, FERREIRA, 2009 apud LADEIRA; LEÃO, 

2018, p. 103).  

Dentro deste contexto, encontra-se o ensino de Geografia, que também é atingido por 

essas transformações, pois procura atender às necessidades das mais variadas camadas da 

sociedade, ou seja, se faz necessário buscar novas práticas de ensino para que os estudantes 

percebam a importância da disciplina e do domínio do conhecimento geográfico para a 

compreensão dos seus fenômenos no contexto do mundo cada vez mais globalizado. 

Segundo Cavalcanti, 

Particularmente, a Geografia escolar tem procurado pensar o seu papel nessa 

sociedade em mudança, indicando novos conteúdos, reafirmando outros, 

reatualizando alguns outros, questionando métodos convencionais, 

postulando novos métodos. (2002. p. 11). 

Contudo, o ensino tradicional não é descartável pois é a base do ensino, porém o uso 

de metodologias mais didáticas e lúdicas que instigam e provocam criatividade, curiosidade, 

podem reformular não só o ensino, mas também a real finalidade da Geografia, ou seja, fazer 
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uso de alguns recursos didáticos e pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem da 

geografia pode trazer mudanças e um novo despertar de interesse para a disciplina. Cabe os 

professores buscar essas novas metodologias a fim de atualizarem o ensino.  

De acordo com Pinheiro (2004, p. 104):  

Para romper esse estigma, alguns professores buscam várias maneiras de 

renovar e inovar o ensino. Nas transformações por que passa a escola, com 

vista à reformulação dos métodos educacionais, os materiais didáticos são de 

fundamental importância no trabalho do professor. Eles se constituem em 

instrumentos que possibilitam planejar boas situações didáticas, buscando 

promover a ampliação dos conhecimentos dos alunos, permitindo-lhes 

desenvolver conceitos, problematizarem questões e articular conteúdo. Para 

isso, o professor deverá criar situações concretas de aprendizagem. 

 Por sua vez, Ladeira (2018) lembra que, entre as disciplinas presentes na matriz 

curricular do ensino básico, a Geografia talvez seja uma das que mais se aproxima do 

cotidiano dos alunos. Independentemente da experiência escolar, temáticas abordadas pela 

ciência geográfica – como espaço, lugar, região, território ou natureza – já possuem suas 

devidas definições por parte do senso comum, pelos veículos midiáticos e em outras áreas do 

conhecimento. 

 Nesse sentido, prossegue este autor, não há como o professor desconsiderar a 

influência de discursos alhures sobre o complexo processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia na educação básica. Pelo contrário, um dos principais desafios dos docentes 

consiste em promover diálogos consistentes entre conhecimentos geográficos, saberes 

cotidianos dos alunos e conteúdos presentes nos variados meios de comunicação de massa 

(televisão, internet, cinema, jornais, músicas, etc.). Portanto, espera-se que a sala de sala não 

seja um espaço que esteja isolado da realidade social circundante. 

 

O Desafio De Inovar: A Relação Teoria e Prática 

 

Conforme ressaltamos anteriormente, inovar sempre é desafiador. No entanto, 

procuramos trazer não algo exatamente ―novo‖, mas ―diferente‖, pensando que a 

aprendizagem escolar significa uma interdependência entre professor e aluno, em que o 

conhecimento é mediado por ambas as partes.  

Sendo assim, a Geografia é vista por grande parte dos alunos do ensino fundamental e 

médio como uma disciplina tediosa e ―decorativa‖. Muitos não conseguem se identificar com 
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os conteúdos trabalhados em sala de aula, principalmente sobre um país ou um continente fora 

de suas realidades cotidianas, ou seja, não atribuem, em muitos casos, grande atenção aos 

temas geralmente tratados pela disciplina. Desse modo, a sala de aula tem sido um desafio 

para os professores que estão iniciando a vida profissional. 

Considerando que os temas da geografia enquanto disciplina escolar são os mais 

variados, é possível perceber que o professor pode utilizar na sala de aula diversos recursos 

para auxiliar e enriquecer os conteúdos como, por exemplo, um trabalho de campo ou um 

filme. Há inúmeros possíveis recursos. Em nossa prática pedagógica optamos pela música 

enquanto recurso didático, na tentativa de envolver os alunos com o tema da aula, uma vez 

que a música está presente, espera-se, na realidade de todos.  

Portanto, trouxemos a música para a classe na tentativa de estimular os estudantes (no 

caso os inscritos no minicurso) provocando questionamentos e buscando relacionar a música 

com a geografia, propondo assim uma prática pedagógica mediada pela musicalidade. Com 

relação à importância da linguagem musical no ensino básico, Reffatti (2007) afirma: 

Fiquei pensando em quanto a musicalidade e o bom humor estão arraigados 

no povo brasileiro. Esta inventividade nos é tão natural que, na grande 

maioria das vezes em que é demonstrada dentro da escola, os professores 

não percebem a possibilidade de fazer um trabalho em que conteúdo e 

emoção podem caminhar de mãos dadas. É certo que esta percepção é 

permeada por uma concepção de aluno, de professor e, consequentemente, 

de como deve ser o ensino em sala de aula. (REFFATTI, 2007, p. 68-69). 

Percebe-se que a linguagem musical possibilita dialogar com as experiências sociais e 

geográficas dos estudantes. Podemos afirmar que o uso da música como metodologia de 

ensino pode contribuir para o fortalecimento de uma educação que visa a criatividade e o 

interesse dos estudantes durante a aula, e o processo de ensino-aprendizagem se torna mais 

divertido, pois se direciona para uma educação libertadora e a música é um recurso de ensino 

que busca dialogar com a estrutura curricular. 

 

Música: A Trilha Sonora Como Recurso Didático 

 

Sabemos que, o professor pode aliar a música como recurso didático, pois há uma 

possibilidade de o docente se sobressair e apresentar para seus alunos uma maneira divertida 

de aprender. Se o professor estiver no início de sua trajetória docente (como é o nosso caso) é 

de extrema importância que ele esteja disposto a se empenhar na elaboração e no preparo de 
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suas aulas, pois o planejamento é essencial e a escolha da música deve se relacionar com o 

tema a ser ministrado. Em vista disso, o tema ―América Central‖ aborda conteúdos políticos, 

econômicos, naturais, entre outros. 

Desse modo, se faz interessante trazer as músicas da região, porém, estariam bastante 

relacionadas as questões culturais da América Central e o objetivo de se usar música durante a 

explanação era  fazer uma simulação de expedição geográfica que se contempla todo o 

conteúdo da matéria em questão, uma vez que o fundo musical tem o potencial de despertar 

nos alunos a sensação de estar viajando, ou seja, a relação da música com a geografia poderá 

fazer com que o indivíduo compreenda melhor os aspectos geográficos através da análise e 

comparação do texto expresso tanto na forma narrativa como dissertativa. 

Quando a música é inserida nas aulas, seja no ensino fundamental ou médio, ela não se 

apresenta apenas como uma metodologia, mas como um recurso multissensorial, capaz de 

tornar a aprendizagem algo prazeroso. 

Por tanto, a compreensão que o uso de estratégias eficazes no âmbito de um 

ensino dinâmico e prazeroso provoca um melhor funcionamento cerebral e, 

consequentemente, uma alteração positiva na quantidade e, sobretudo, 

qualidade do aprendizado. Assim, o sujeito (estudante) passa a ter melhor e 

maior substância para ser ―articulista‖ do seu próprio conhecimento: 

criticando, refletindo, interagindo e percebendo. Ele passa a ser crítico, a 

refletir, interagir e a perceber além do que os olhos veem ou nos mostram. 

(CRUZ, 2015). 

Dessa forma, é notório que a trilha sonora, combinada com a aula expositiva, 

influenciou de maneira positiva, sendo que a música estimula o prazer e a sensação de 

conforto. Isso significa que levar a música como recurso para as aulas de geografia não só 

servirá de subsídio para o docente iniciante, como também tornarão as aulas mais prazerosas. 

 Segundo (BRITTO apud CONSONI,2009, p.3). ―os estímulos sonoros aumentam as 

conexões entre os neurônios e, de acordo com os cientistas do mundo todo, quanto maior a 

conexão entre os neurônios, mais brilhante será o ser humano.‖ Entendido isso, percebemos 

que a música é importantíssima dentro do processo educacional, principalmente na 

aprendizagem de crianças e jovens, pois esse tipo de linguagem possibilita uma vinculação ao 

emocional do educando, em que seus sentidos são aflorados ao ouvir determinados sons, 

facilitando, desse modo, a assimilação de conteúdo didático.  

Sendo assim, a contribuição dos recursos audiovisuais para o ensino, a utilização da 

música como recurso, destaca-se pela facilidade de acesso e manejo, além de apresentar 
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grande contribuição para o processo educacional. Em suma, a linguagem musical, quando 

bem utilizada em sala de aula, a partir de um planejamento bem organizado, pode ser uma 

excelente ferramenta de ensino, melhorando o processo de assimilação dos conteúdos, 

tornando as aulas mais atrativas e menos monótonas. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi composta por um 

levantamento bibliográfico sobre a utilização da música como recurso pedagógico e a 

experiência que adquirimos pela proposta do Labprat-UFPA, para sua execução ministramos 

uma aula com apresentação em PowerPoint e uma música de fundo (presente na trilha sonora 

do filme ―Ponte para Terabítia‖). 

Com o objetivo de estimular e atrair a atenção dos alunos, foi simulada uma expedição 

geográfica à América Central, isto é, uma viagem em busca de conhecimento, explorando 

lugares e analisando suas características físicas, políticas, econômicas tais como relevo, 

vegetação, hidrografia, relações sociais entre outros.  

Com o fundo ―inspirador‖ tentamos passar da maneira mais simples e divertida o 

conteúdo durante a aula. Notamos que a utilização da música rendeu significativamente 

durante toda a aula e o método usado durante a apresentação teve um rendimento satisfatório.  

Em vista disso, conseguimos chegar a um bom resultado, pois o incentivo a ―viajar‖ 

com o pensamento e o auxílio musical despertou o interesse e a curiosidade durante toda a 

apresentação. Sendo assim, a proposta de musicalizar a aula de Geografia contribuiu para o 

exercício da prática docente, principalmente no que diz respeito a uma professora em 

formação que utilizou uma proposta didática relativamente diferente e inspiradora que trouxe, 

sob seus olhos, uma boa aceitação dos alunos. 

 

Considerações Finais 

 

Esse trabalho apresentou um relato da experiência vivida de dentro da universidade, 

que contribuiu de maneira significativa na formação de futuros professores de geografia. 

Portanto, enfatizamos a importância da formação de futuros docentes. Além disso, para o 

desafio didático proposto, trouxemos a música para auxiliar como recurso didático utilizando-
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a como trilha sonora, no intuito de despertar o interesse dos discentes, tornando assim a 

Geografia escolar mais dinâmica.  

Nota-se que a proposta do Labprat-UFPA incentivou o graduando a buscar sempre 

algo diferente e compreender o ato de educar como a construção de estratégias e métodos que 

impulsionam os alunos a entenderem a sua formação e compreensão de mundo. 

É importante ressaltar que as reflexões feitas acerca do método adotado na aula 

renderam bons resultados, tal como a interação entre aluno-professor, concluindo que a 

música pode ser usada como um importante instrumento complementar nas aulas de 

geografia. Em vista disso, a técnica empregada, aliou simultaneidade e reciprocidade de teoria 

e prática, em uma interessante articulação. Estamos cientes de que longos são os caminhos 

para a nossa formação, porém, são ações como está que nos fazem refletir sobre nossa prática 

e que nos preparam para o exercício da docência em geografia. 
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GEOGRAFIA E NATUREZA: a dicotomia homem x natureza (H-N) 

interferindo na nossa forma de pensar e viver na/para sociedade. Algumas 

reflexões!
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Resumo:O presente artigo tem como objetivo debater o modo como a concepção dicotomizada de natureza é 

concebida e apreendida como ideia pelos sujeitos sociais, contribuindo para um pensar sobre a natureza, que 

interfere em nossa forma de enxergar e viver o/no mundo. Nesse sentido, para melhor compreender o papel da 

Geografia nessa superação da dicotomia, buscaremos refletir sobre a relação de ensino-aprendizagem; o papel do 

professor, sua condição crítica e possibilidades de superação por meio da ressignificação dos conteúdos. 

Palavras-chave:Relação Homem/Natureza; Racionalidade; Ensino de Geografia 

 

 

Resumen:El presente artículo tiene como objetivo traer la discusión de cómo la concepción de la naturaleza se 

concibe en la idea de los sujetos. Buscando comprender cómo la dicotomía entre H-N interfiere en nuestra forma 

de ver y vivir el mundo. En ese sentido para comprender mejor el papel de la Geografía en esa superación de la 

dicotomía, buscaremos reflexionar sobre la relación de enseñanza y aprendizaje. El papel del profesor, su 

condición crítica y las posibilidades de superación a través de la resignificación de los contenidos. 

Palabras Claves:Relación hombre / naturaleza; la racionalidad; Enseñanza de Geografía 

 

 

Introdução 

 

A questão da natureza como foco de análise na ciência geográfica não é um debate 

resolvido, nem mesmo recente. De todo modo, o tema deste trabalho coloca o resgate e 

contextualização da discussão, necessariamente, mas também brevemente, reconhecendo que 

vários autores já o fizeram (e vem fazendo) com bastante propriedade
2
. 

Nesse sentido, buscou-se dialogar com autores da geografia, mas não apenas, que em 

diferentes perspectivas e pesquisas também se debruçaram em analisar os aspectos que 

envolvem a chamada dicotomia homem x natureza, que na Geografia até pode ser vista como 

resolvida, aceitando a existência de uma geografia física e uma geografia humana ou ainda, 

                                                 
1
O texto apresenta elementos de análise teórica realizado durante a pesquisa realizada para elaboração de 

monografia de conclusão de curso: PANIAGUA,L.F.O, sob orientação da professora Drª Silvana de Abreu. 
2
ABREU, S. (1993);CAPRA (1982); GONÇALVES (2000); MORETTI (2000); MOREIRA (2009), SMITH 

(1998); THOMAS (2010); entre outros autores que debatem a relação homem x natureza. 
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pode ser questionada, a partir de um leque de possibilidades teórico-epistemológicas que 

passa pelo materialismo histórico-dialético, pela fenomenologia ou mesmo pela teoria geral 

de sistemas, por exemplo. 

Evidentemente, que a abordagem mais aprofundada não será possível realizar neste 

artigo, uma vez que analisar o modo como a Geografia contribui na superação desse debate 

entre Homem/Natureza, não é tarefa fácil, pois é necessário que haja um aprofundamento 

reflexivo e empírico mais denso em torno do tema. 

Mas há que se superar essa dicotomia baseada na racionalidade cartesiana da ciência 

ocidental e que contribui em nossa condição de problematizar o pensamento dominante da 

modernidade, assim como permite-nos enxergar possibilidades de superação desse modo de 

viver no mundo, que historicamente legitimou os processos de dominação/produção do 

sistema mundo, perpetuando e reproduzindo um espaço latino-americano, por exemplo; 

pautado na perversidade racional de dominação de povos (a partir da categoria raça) e do 

saber não ocidental. A respeito disso Quijano (2005) escreve: 

―Foi um produto mental e social específico daquele processo de destruição 

de um mundo histórico e de estabelecimento de uma nova ordem, de um 

novo padrão de poder, e emergiu como um modo de naturalização das novas 

relações de poder impostas aos sobreviventes desse mundo em destruição: a 

ideia de que os dominados são o que são, não como vítimas de um conflito 

de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso, 

em sua capacidade de produção históico-cultural. Essa ideia de raça foi tão 

profunda e continuamente imposta nos séculos seguintes e sobre o conjunto 

da espécie que, para muitos, desafortunadamente para gente demais, ficou 

associada não só à materialidade das relações sociais, mas à materialidade 

das próprias pessoas. (QUIJANO, .2005, p 17)‖ 

 Para o autor, este processo de construção do sistema mundo impôs a colonialidade e a 

globalidade à América. Tal dominação só foi possível de ser realizada graças à racionalidade 

eurocêntrica que legitimou a dominação de centenas de milhares de pessoas que ocupavam o 

continente americano. A acumulação de capital primitivo por parte dos países centrais da 

Europa no século XVII e a sua lógica de controle do trabalho dos povos e a dominação da 

natureza possibilitou a transição e articulação do capital, que posteriormente viria se tornar 

mundial e consolidado. Ainda segundo o autor: 

Na América a escravidão foi deliberadamente estabelecida e organizada 

como mercadoria para produzir mercadorias para o mercado mundial e, 

desse modo, para servir aos propósitos e necessidades do capitalismo. Do 

mesmo modo, a servidão imposta aos índios, inclusive a redefinição das 

instituições da reciprocidade, para servir os mesmos fins, isto é, para 
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produzir mercadorias para o mercado mundial. E enfim, a produção 

mercantil independente foi estabelecida e expandida para os mesmos 

propósitos. (QUIJANO.2005, p 125) 

Evidentemente que o processo de exploração que a América Latina sofre até os dias de 

hoje se deu a partir da ideia racionalizada do ocidente em considerar o homem, neste caso, 

branco e europeu, apto a dominar não somente as pessoas, mas também toda forma de vida 

existente. Tal pensamento legitimou e acentuou a exploração e transformação da mesma em 

produto/recurso, no contexto da sociedade industrial do século XVIII. 

 Conforme nos aponta Gonçalves (2000, p.42): ―O homem – o sujeito – debruça-se 

sobre natureza-objeto, tornada coisa‖. Podemos entender que esta ―coisa‖ pode ser então, 

segundo a lógica eurocêntrica, desapropriada, violentada e transformada conforme a ordem 

político-econômica determina. Para Gonçalves (2000): 

Não há problema, portanto, se dividimos a natureza em tantos objetos 

científicos quanto possível, pois se trata de uma ―natureza morta‖. Estranho 

seria se nos dias de hoje a natureza e os homens não estivessem devastados e 

massacrados em função desses pressupostos. A revolução industrial, muito 

mais que uma profunda revolução técnica, foi o coroamento de um processo 

civilizatório que almejava dominar a natureza e para tanto submeteu e 

sufocou os que a ele se opunham. (GONÇALVES.2000, p 42)‖ 

Segundo Capra (1982, p.49), a referência de natureza ligada à teologia foi o que 

sustentou a ideia dominante da Europa na Idade Média. Em primeiro lugar, a fé católica(e 

nenhuma outra mais), mas também a razão (ainda que idealista) explicava o 

significado/sentido das coisas, ligando os acontecimentos fenomenais da natureza às ações de 

um possível Deus, assegurado pela igreja católica, fundamentalmente, que exercia domínio 

das ideias, mas também da política e das riquezas, associada que era aos interesses das frações 

dominantes.  

Nesse sentido, o Papa sem dúvida era a grande autoridade, sobretudo porque 

representava Deus, em um tempo em que o pouco conhecimento acumulado pertencia a igreja 

católica e o mundo conhecido era limitado e explicado pelo bem (Deus e a igreja) e o mal (o 

diabo/satã, representado pelos castigos da natureza, normalmente: pragas, tempestades, fogo 

etc). 

Ainda, de acordo com Capra (1982, p.49.), alguns dogmas se romperam (pelo 

conhecimento) e nos séculos XVI e XVII o mundo (e a ―sua‖ natureza)se amplia e se divide; 

fundamentalmente é a era dos descobrimentos, condição que reforça a ideia de existência de 

um planeta que gira em torno do Sol, cujo funcionamento seria comparado a uma máquina, a 
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ser explorada para suprir as ―necessidades‖ já criadas no contexto da fase primitiva de 

acumulação do capital. Nesse contexto, a física e a astronomia trouxeram revelações 

importantes, fortalecendo a ciência, sobretudo por permitirem uma ruptura com o olhar 

orgânico, que passaria a ser cada vez mais racionalizado. Compreende-se essa época, segundo 

os historiadores, como a ―Idade da Revolução Científica‖. (CAPRA, 1982, p.50.)  

Para o mesmo autor, o método analítico de Descartes influenciou enormemente a 

ciência ocidental e trouxe contribuições que deram impulso aos desdobramentos da 

fragmentação do pensamento e da ciência. O que reforça a ideia de que cada ―ciência‖ é 

responsável por estudar determinado assunto (parte), fragmentando-se das demais, que 

teoricamente devem estudar outras partes do todo. 

―... a divisão cartesiana entre matéria e mente teve um efeito profundo sobre o pensamento 

ocidental. Ela nos ensinou a conhecermos a nós mesmos como egos isolados existentes 

―dentro‖ dos nossos corpos; levou-nos a atribuir ao trabalho mental um valor superior ao do 

trabalho manual; habilitou indústrias gigantescas a venderem produtos - especialmente para as 

mulheres- que nos proporcionem o ―corpo ideal‖, impediu os médicos de considerarem 

seriamente a dimensão psicológica das doenças e os psicoterapeutas de lidarem com o corpo 

de seus pacientes.‖ (CAPRA,1982, p55.)  

Concorda-se com os autores em análise, o pensamento cartesiano trouxe para acultura 

ocidental a lógica de dominação da natureza como jamais visto antes na história. Consolida-se 

a ideia de que a mente (razão) e a natureza são domínios separados e independentes.  

Veja-se a assertiva: ―o da mente ou res cogitans, a ―coisa pensante‖, e o da matéria, ou 

res extensa, a ―coisa extensa‖, ou ainda, ―Penso, logo existo‖, consolidariam a condição 

humana ao pensamento, desprezando sua condição natural. O homem em Descartes se 

diferencia dos demais entes porque pensão pensamento analítico de Descartes, sem sombra de 

dúvidas traz contribuições significativas para a ciência como um todo e para a sociedade 

vigente: seja pelas descrições dos fenômenos e avanços científicos proporcionados, seja pela 

possibilidade de dessacralização da natureza, que lhe dará sentido ―econômico‖, ao 

transformá-la em matéria prima. Veja-se o que diz Gonçalves: 

―dois aspectos da filosofia cartesiana aqui expressos vão marcar a 

modernidade: 1º) o caráter pragmático que o conhecimento adquire - 

―conhecimento que sejam muito úteis à vida em vez dessa filosofia 

especulativa que se ensina nas escolas‖. 2º) o antropocentrismo, isto é, o 

homem passa a ser visto como o centro do mundo; o sujeito em oposição ao 

objeto, a natureza. O homem, instrumentalizado pelo método científico, pode 
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penetrar os mistérios da natureza e, assim, torna-se ―senhor e possuidor da 

natureza‖. (GONÇALVES, 2000, p.33.) 

Com a separação da ciência em diferentes campos de conhecimentos e com a 

separação do homem do conceito de natureza e a natureza do conceito de homem se evidencia 

a existência de ciências para estudar o que é ―do homem‖ e ciências para estudar o que é ―da 

natureza, da física, da matemática‖. 

Nesse contexto, a Geografia destoa, porque passou a tratar de aspectos do homem e 

também de aspectos da natureza. Para Moreira (2006, p.47): ―... um conjunto de corpos 

ordenados matematicamente pela lei da gravidade, eis o que temos chamado de natureza em 

geografia. Uma combinação de física e matemática, aplicada ao campo da percepção 

sensível‖. 

Concorda-se com o autor, a visão dicotomizada homem/natureza se fortalece com a 

lógica geométrica que a ciência atribuiu à natureza, na geografia e nas demais ciências. 

Refletindo sobre a questão da dicotomia, é possível contar com os estudos de 

Gonçalves (2000), quando afirma que com a industrialização no século XVIII, a exploração 

dos recursos naturais passa a determinar as leis do tempo e da natureza. 

a divisão social e técnica do trabalho faz parte do mundo concreto dos 

homens e não pensar de modo fragmentado, dividido, dicotomizado, passa a 

ser cada vez mais característico daqueles que parecem ter perdido o sentido 

de realidade. São ―os que querem voltar ao passado‖, que ―não veem o 

progresso na história que está sob seus olhos‖, ― são românticos‖, ― 

idealistas‖, dizem. São ―racionalistas‖ e, assim, ‖se refugiam em seitas 

religiosas que os obrigam‖. Se o real é o racional absoluto que a civilização 

capitalista industrial cria, de fato, tem sentido chamar de irracionalistas e 

sonhadores os que não se identificam com essa razão, o que não quer dizer 

que não possa haver uma razão crítica alternativa à razão que oprime e 

devasta. (GONÇALVES,2000, p 35) 

Dialogando com os autores, a separação Homem/Natureza que se fortalece no interior 

da sociedade industrial consolidou a abordagem dicotomizada, justificando a dominação dos 

elementos da Natureza pelo Homem, mediados pela racionalidade e a ciência que também se 

partiu. Para Gonçalves (1992), prevalece o sentido utilitarista do ―homem‖, que separado é 

recurso humano, controlador dos ―recursos naturais‖. Como aponta o autor, a incompreensão 

das condições histórico-sociais da natureza contribuem para a manutenção do status quo, mas 

considera-se, contribui fundamentalmente para uma ética, qual seja, aquela em que a 

desigualdade, o expansionismo e a concentração é naturalizada. 
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Ainda, no dizer de Gonçalves (2000), mesmo para os positivistas, foi possível 

perceber que a nossa história e a nossa consciência de natureza não era natural, e, sobretudo, 

não era também espiritual. geografia se constituirá como ciência e disciplina escolar no século 

XIX e desde sua prática, durante os anos de conquistas dos mares (a partir do século XVI e 

até antes), os geógrafos eram aqueles que descreviam e representariam os ―novos‖ lugares. 

Suas riquezas minerais, cultura e modos de vida dos povos, os animais, os tipos de vegetação 

predominantes, a hidrografia, a política dos lugares etc. Ela nasce cingida! 

 

A geografia como ciência, saber escolar e a dicotomia H-N 

 

Ficou famosa a obra do geógrafo francês Yves Lacoste (1988), traduzida em sua 

primeira versão no Brasil como ―A Geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra‖. 

Nesse livro, o autor reflete sobre as diferentes epistemologias e contextos,desde a origem da 

geografia e sua consolidação como ciência e disciplina do currículo escolar, associada que 

estava seus conhecimentos às estratégias de guerra, ao mapeamento dos avanços e recuos de 

tropas e domínios de povos, embalados fundamentalmente pelo determinismo geográfico 

alemão
3
, mas não apenas.  

A geografia francesa também compareceria na análise lacosteana e contribuiria 

trazendo a possibilidade do homem de intervir na realidade, construindo o conceito de região, 

que se configurava enquanto uma condição humana, baseada na capacidade de pensar do 

homem, que se relacionaria com a natureza construindo as condições necessárias para sua 

existência, que apenas se daria naquelas condições; isso explicaria a diferenciação dos 

lugares.  

Ainda que considerando a ação humana, a geografia francesa, tanto quanto a geografia 

alemã, consolidou-se como bases ideológicas que contribuíram para justificar a expansão da 

indústria, a escravização de povos, naturalizando as ações humanas e homenizando a 

natureza, a partir da análise da paisagem e a consolidação do espaço como conjunto de partes. 

Os estudos físicos (e também humanos) servirão à indústria e a expansão marítima, além de 

fomentar um pensar sobre o mundo que é um conjunto de partes, um mosaico que contribui 

                                                 
3
O determinismo Geográfico aponta o Homem como produto do meio, na qual as condições naturais determinam 

a vida em sociedade. Ver: RATZEL, Friedrich. Geografia do Homem (Antropogeografia) (1990)  
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para a formação de uma consciência sobre o espaço, sobre a sociedade, sobre o papel do 

homem e da natureza. 

Se Lacoste (1988) afirma que a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra 

(já nos anos 70), na França, como movimento de crítica à ciência mnemônica e descritiva dos 

professores e estratégica dos Estados; no Brasil, será nos anos oitenta e sobretudo noventa do 

século XX que a crítica comparecerá com força de análise. 

Percebe-se que a abordagem da natureza, para além de ser dicotomizada, ainda 

permaneceu dentro da perspectiva do pragmatismo econômico, sua compreensão gira em 

torno da ideia de que natureza é a mercadoria ―necessária‖ para a garantia do padrão de vida 

que estamos inseridos; natureza, homem e economia tornam-se alvo das discussões: afinal, 

aprendemos a enxergar a natureza dessa forma. 

O ensino de Geografia, que está impregnado de sua herança mais tradicional e que 

enfatiza a descrição matemática e geométrica da paisagem, reforça o paradigma.De acordo 

com Moreira (2006), o ensino de Geografia se colocou à disposição do N-H-E
4
, que pretende 

estudar o meio ambiente, as populações e a economia, separadamente, coloca o homem e a 

natureza na condição dicotomizada, reforça o distanciamento do homem da realidade e dos 

fenômenos que influenciam o seu dia-a-dia.  

Para o autor, esse movimento é visto como um processo de distanciamento do homem 

com a natureza, ele denomina esse processo como ―homem atópico‖, homem que está, mas 

que não é Natureza. Indeterminado, está e não está na natureza e está e não está na sociedade. 

(...)‖É um ser presente-ausente, um ser que está mas não consegue ser. Está em relação com a 

paisagem, o meio e o espaço, mas paradoxalmente não é nenhum deles‖.  

Não é paisagem, não é meio e não é espaço, assim como não é natureza e não é 

sociedade. Está em cada quadro, mas embutido, não é. (...) De modo que em sua observação 

atenta o geógrafo quando muito vê o homem como um homem diante de. Isto é, ora diante da 

paisagem, ora diante do meio, ora diante do espaço, mas nunca como paisagem, como meio 

ou como espaço. (MOREIRA, 2006, p.119) 

Para Cavalcante (2010), refletindo sobre a natureza no ensino de geografia na escola, é 

possível perceber: 

                                                 
4
Em Moreira(2009, p 09-11) é possível encontrar a crítica da ―razão fragmentária‖, forma de organização do 

pensamento em geral e das ciências em particular, que remete ao positivismo. O autor denomina a crítica de 

modelo (N-H-E), Homem-Natureza-Economia, presente na maioria dos livros didáticos que sendo utilizado de 

maneira não critica, pode cometer os mesmos equívocos fragmentários das ciências, reforçando a ideia de que a 

natureza é tida como máquina, o homem como ser estatístico e a economia de maneira fragmentada. 
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Efetivamente, na prática, já está incorporada a consciência da necessidade de 

educação ambiental, procurando-se tratar temas como o aquecimento global, 

a água, o lixo, o consumismo, a qualidade de vida, a poluição do ar, a 

ocupação do solo. O estudo desses temas é feito predominantemente por 

meio de projetos didáticos, em alguns casos incluindo-se trabalhos de campo 

e a interdisciplinaridade. Com tudo isso, infere-se que já se tem a 

consciência de que a Geografia tem um potencial relevante para a superação 

da percepção naturalista de ambiente, predominante ainda na prática 

docente. Entretanto, no cotidiano das aulas ainda prevalece o tratamento 

dicotômico e fragmentado de natureza e ambiente, o predomínio das 

atividades práticas em detrimento da reflexão e o apelo ao afetivo. Essa 

abordagem revela uma visão reducionista da questão ambiental, direcionada 

mais à sensibilização e à busca de transformações das atitudes individuais do 

que a uma consciência da dimensão social da questão ambiental. 

(CAVALCANTE, 2010, p.11) 

Concorda-se com os autores. Os livros didáticos e o discurso geográfico aplicado nas 

escolas ainda se limitam a trazer discussões transversais para os estudantes. 

É notória a ausência de abordagens que fujam das concepções de natureza dentro da 

perspectiva ambientalista, por exemplo. Isso coloca o professor de geografia na condição 

apenas de transmissor de conteúdos de uma disciplina simplória e enfadonha como já 

apontava (LACOSTE, 1988) e para superar isso é necessário que haja um rompimento com o 

encadeamento N-H-E (Natureza, Homem e Economia) que reforça a fragmentação da 

Geografia. Para isso é importante que o professor introduza discussões que ressignifiquem  o 

ensino de Geografia, sobretudo no que diz respeito à relação H-N. 

Entende-se que a utilização de ferramentas metodológicas como linguagens fílmicas, 

pictóricas, vídeos e músicas, por exemplo, assim como aulas de campo, podem sim contribuir 

para que o discurso dicotômico reproduzido na maioria dos livros didáticos não seja o único 

mecanismo capaz de alfabetizar geograficamente os estudantes do ensino básico, todavia, 

ressalta-se, como aponta Cavalcante (2010), que há que se superar a visão reducionista e 

emotiva, para compreender que ―fechar a torneira‖ não permite compreender a realidade, nem 

promover mudanças estruturais por meio de ações significativas e efetivas de transformação 

da sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

E importante que a superação da perspectiva dicotomizada perpasse o modo de 

enxergar a natureza como algo externo, somente. É preciso que essa noção nos emancipe de 
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tal modo que a nossa forma de produzir e viver no mundo seja diferente, que a natureza seja 

recurso de vida e não produto mercadológico somente. Que os seres humanos possam se ver 

como parte do todo e não como dominadores externos capazes de delimitar espaços privados 

e concentrar riquezas e poder. Para então ser possível preservar não só os recursos escassos, 

mas sim a vida e a cultura dos diferentes povos que habitam o planeta Terra em um mesmo 

tempo. 

Com relação ao processo de ensino aprendizagem, a compreensão da teoria é 

fundamental, porém a práxis é a conciliação da relação teoria/prática, para que de fato haja 

coerência e materialidade na contestação/compreensão dessa estrutura.  

Não é conveniente, como nos apontou Abreu (1993), só se utilizar da ―crítica pela 

crítica‖; é necessário que de fato haja uma reflexão sobre ―a geografia e sua prática‖ na escola 

e na Universidade, para se apropriar da contestação referente às práticas que reforçam essa 

dicotomia Homem x Natureza presente na ciência geográfica e que se reproduz nos cursos de 

formação, em nível superior, mantendo a histórica separação Geografia Física/Geografia 

Humana ainda no século XXI, assim como outras dicotomias, como é o caso de teoria x 

prática; conteúdo x método, entre outras.  

Nesse sentido, vale reconhecer como apontou Cavalcante (2010, p.2), que pensar 

sobre sucesso, no processo ensino-aprendizagem, implica em compreender e ―reconhecer as 

vinculações da espacialidade das crianças, de sua cultura, com o currículo escolar, com os 

conteúdos das disciplinas, com os conteúdos da Geografia, com o cotidiano da sala de aula e 

de todo o espaço escolar.―  

Possibilitar ao estudante a compreensão de que a Geografia pode ser uma matéria não 

só descritiva/mnemônica, mas que tem capacidade de promover a reflexão da realidade, 

levando em consideração a própria existência do sujeito (homem) enquanto natureza que se 

transforma e transforma a si a ao outro considerando as condições de conhecimento, materiais 

e de relações dos homens entre si e com a natureza na produção da sua existência. Portanto, 

pensar a natureza e pensar, sobretudo, o homem, enquanto sujeito também nessa relação 

implica compreender a produção do espaço geográfico enquanto resultado e condição dessa 

relação que é espacial e temporal.   

A Geografia se constrói historicamente e se (re)formula nos diferentes contextos e sob 

diferentes perspectivas epistemológicas. Cabe ao professor (res)significar a si mesmo e aos 

diferentes conteúdos (pensados e elaborados e até mesmo nos definidos em parâmetros e 
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propostas curriculares governamentais); os discursos e a práxis, afim de possibilitar uma 

alfabetização geográfica capaz de promover o saber, sempre crítico, porque não há verdade 

absoluta já que a realidade muda mais rapidamente do que nossa capacidade de capturar suas 

relações. Aspectos discursivos de um pensar a geografia que se faz e que se pensa saber fazer. 
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Resumo:O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo mostrar aproximações entre o pensamento espacial de 

Paul Ricoeur e Dorren Massey. Para isso, fizemos uma análise bibliográfica de algumas obras dos dois autores. Assim, 

analisamos o círculo hermenêutico da memória de Paul Ricoeur, onde a memória passa por movimento de 

prefiguração-configuração-refiguração e sua relação com o espaço, o a relação espaço-memória passa pelo movimento 

de construir/habitar-construir-habitar. Posteriormente, analisemos as preposição de configuração do espaço defendida 

por Dorren Massey, onde o espaço é interacional, múltiplo e aberto. Nesse sentido, chegamos ao resultado que ambos 

os autores apresentam uma ideia de abertura política do espaço, por apresentarem características de constituição 

histórica e multiplicidade, fundamentais para o movimento de reinterpretação/reconstrução. Por fim, fizemos alguns 

apontamentos sobre a relação da temática discutida como ensino de geografia e comentamos sobre os próximos passos 

da pesquisa. 

Palavras-chave:Memória; Espaço; Lugar 

 

Resumen:El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar acercamientos entre el pensamiento 

espacial de Paul Ricoeur y Dorren Massey. Para ello, hicimos un análisis bibliográfico de algunas obras de los dos 

autores. Así, analizamos el círculo hermenéutico de la memoria de Paul Ricoeur, donde la memoria pasa por 

movimiento de prefiguración-configuración-refiguración y su relación con el espacio, la relación espacio-memoria 

pasa por el movimiento de construir / habitar-construir-habitar. Posteriormente, analizamos la preposición de 

configuración del espacio defendida por Dorren Massey, donde el espacio es interactivo, múltiple y abierto. En este 

sentido, llegamos al resultado que ambos autores presentan una idea de apertura política del espacio, por presentar 

características de constitución histórica y multiplicidad, fundamentales para el movimiento de reinterpretación / 

reconstrucción. Por último, hicimos algunos apuntes sobre la relación de la temática discutida como enseñanza de 

geografía y comentamos sobre los próximos pasos de la investigación.  

Palabras claves: Memoria; Espacio; Lugar 

 

Introdução 
 

Partimos da análise da memória por Paul Ricoeur. As contribuições do livro Tempo e 

Narrativa I nos ajudará a compreender o movimento da memória em três partes, a prefiguração, a 

configuração e a refiguração. Por conseguinte, vamos fazer a relação desse movimento da memória 

com o espaço, encontrado em dois texto: Narratividade e Arquitetura e em A memória, a História e 

o Esquecimento. O intuito aqui é, além de mostrar o movimento que a memória exerce na 

representação do espaço, tecer aproximações com o conceito de lugar. 

O conceito de lugar refere-se a relação da cultura com o espaço. Nele, é onde a vida humana 

acontece, palco do social, do político. Marca e é marcado por diferentes traços das diferentes 

culturais que o habitam. Nesse sentido, a essência do lugar revela a identidade coletiva das pessoas 
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que o habitam, dando indícios para o professor de possíveis caminhos a serem trilhados para 

interferência na realidade do aluno. Para nos apoiar no caminho a ser trilhado nessa parte, buscamos 

referências em Dorren Massey, principalmente no livro Pelo Espaço, onde ela dá um sentido de 

lugar a partir das histórias que se acumulam no espaço em confluência com as geometrias do poder, 

gerando um espaço aberto, múltiplo e dinâmico, um contexto fértil para o político, para o 

democrático e para as diferenças.  

 

Desenvolvimento: as três mimeses e a relação espacial em Paul Ricoeur 
 

 Em linhas gerais, as três mimeses consiste em estágios de como nós fazemos a mediação 

entre narrativa e o tempo a partir da experiência humana que, por sua vez, é mediada pela 

linguagem.  Para melhor explicar esse movimento, Ricoeur (1997, p. 86) faz analogia das três 

mimeses com o movimento de um rio. A primeira mimese – prefiguração - seria montante e terceira 

mimese – refiguração – seria a jusante de um rio e a segunda mimese - configuração – é que faz a 

mediação da experiência temporal entre a mimese I e III. Dessa forma, a mimese II seria onde, de 

fato, se configura a reinterpretação de fatos, a atualização da memória, o esquecimento, o novo 

contar da história e o passar da cultura, enquanto a mimese I e III são resultados desse processo. A 

mimese I seria o ponto de partida para interpretação da experiência humana e a mimese III ―é o que 

fica‖ no processo entre o ponto de partida e experiência. Contudo, logo após a refiguração da 

memória, a mimese III já se torna a mimese I, pois é a partir dessa atualização que iremos interpretar 

novas experiências.  Assim, para Ricuoer (1997,p. 87) ―Seguimos, pois, o destino de um tempo 

prefigurado em um tempo refigurado, pela mediação de um tempo configurado.― 

 

A mimese I 
 

 A I mimese, a que está a montante no movimento da memória, consiste na pré-compreensão 

do mundo pelo sujeito, o que de certa forma, determina suas ações e são fruto de suas estruturas 

inteligíveis, de suas fontes simbólicas e de seu caráter temporal. 

A inteligibilidade das ações estão intrinsicamente ligadas a fins, que em certo sentido, 

podem revelar o seu estado de consciência e forma de um indivíduo pensar. Contudo, esses agentes 

– estruturas, fontes simbólicas e o tempo – sofrem mudanças a partir de acontecimentos históricos 

reestruturando a memória e a ação do indivíduo. Ademais, muitas das ações são realizadas 

coletivamente, podendo revelar um caráter de cooperação e competição e, em certa forma, a 

maneira de pensar e agir diferente, revelando uma construção histórica do ser aberto, múltiplo e 

interacional. Dentro de uma concepção democrática, abre portas para o político. Assim, as 
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coletividades estão em uma rede de intersiginificações, fruto dos agentes e de acontecimentos 

históricos, sendo que para Ricoeur (1997, p.89) ―Dominar a trama conceitual no seu conjunto, e 

cada termo na sua qualidade de membro do conjunto, é ter a competência que se pode chamar de 

compreensão prática.” 

 A partir da compreensão da prática da trama, que está ligada a aspectos da memória, o 

filosofo francês insere o a compreensão da narrativa, afirmando, por sua vez, ―a existência de uma 

dupla relação entre a prática e a narrativa: de pressuposição e a de transformação‖ (p. 90). A 

primeira é que pressupomos a familiaridade entre o narrador e os agentes que se alinham com ação; 

a segunda vem do próprio movimento da memória, que é causada pelos agentes e acontecimentos 

históricos. Assim, a narrativa age e sofre sobre a compreensão narrativa e prática do outro.  

 Outro aspecto da compreensão narrativa está na sua estruturação entre aspectos semânticos 

e pragmáticos da linguagem. Para o autor, as características da narrativa histórica pertencem a um 

campo pragmático da linguagem, pois ela sofre com uma multiplicidade de intersignifcações 

constantes devido a contextos específicos, ganhando, em sua descrição, atualidade e integração.  O 

autor complementa ―Compreender uma história é compreender ao mesmo tempo a linguagem do 

―fazer‖ e a tradição cultural da qual procede a tipologia das intrigas.‖ (Ricoeur, 1997, p. 91). 

 Se as memórias e ações podem ser narradas por meio da linguagem, existe fontes simbólicas 

que a permeia. Dessa forma, os signos fazem a mediação entre o ser e o mundo por meio da 

linguagem. Ricoeur (1997, p.92) coloca: ―as formas simbólicas são processos culturais que 

expressam a experiência inteira.‖ 

 Contudo, é necessário entender a relação significado e significante nessa perspectiva 

cultural, qual o filósofo defende. 

Adoto de bom grado essa primeira caracterização que marca bem que o 

simbolismo não está no espirito, não é uma operação psicológica destinada a guiar 

a ação, mas uma significação incorporada à ação e decifrável nela pelos outros 

autores do jogo social. Ricoeuer (1997, p. 92) 

 Assim, considerando a questão cultural do símbolo, ele passa a agir sobre contextos. Nesse 

sentido, para interpretar um símbolo é necessário considerar objetivos, estado de consciência, 

tempo, espaço, cultura, situação, entre outros. Se por um lado o simbolismo ganha vários 

significados ao agir com o contexto, ele é, em certo sentido, determinante ao pensar na relação com 

a atividade mimética. Isso, por exemplo, acontece numa relação símbolo e ação, onde a 

representação vem da interpretação da análise dos caracteres e da conduta.  
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 A último pressuposto para uma compreensão do mundo para Ricoeur, está na questão 

temporal. Para auxiliar essa análise, o filósofo trás o conceito de intratemporalidade (Innerzeitigkeit) 

de Heidegger em o Ser e o Tempo. O objetivo da compreensão desse conceito é nos fazer entender 

que a análise do tempo não é uma sucessão de vários agora. Ricoeur (1997, p.99) coloca  

A intratemporalidade é definida por uma característica de base de Inquietação: a 

condição de ser lançado entre as coisas tende tornar a descrição da temporalidade 

dependente da descrição das coisas da nossa inquietação. 

A intratemporalidade se constrói na reflexão sobre o cotidiano a partir das angustias 

sentimos naquele momento. Nesse sentido, o estado emocional ou estados de consciência que 

estamos, reflete na interpretação de um fato marcado na nossa memória. Ao exaltar certos 

fenômenos em nossa reflexão do tempo, criamos lacunas temporais ao esquecermos outros 

fenômenos. Assim, Ricoeur faz a relação entre narrativa e tempo. Para o filósofo, narramos o tempo 

a partir de uma reflexão que depende de nossas angustias construídas cotidianamente. A mimese I, 

que prefigura a memória, sendo a base para compreensão do mundo, depende de semântica, da ação 

simbólica e da temporalidade. 

 

Mimese II 
 

  A mimese II, ou configuração, é onde o movimento da atividade mimética está em mais 

intensidade em todo seu percurso, reestruturando toda configuração narrativa e identitária do 

indivíduo.  

Para o filósofo, essa parte da mimese está intrinsicamente relacionada a ficção e imaginação, 

pois nela, não estamos preocupados nossas lembranças com exatidão e nem com o real. Ao 

narrarmos algo do passado, queremos passar um certo ponto de vista, que, pelo nosso estado de 

consciência e intenção, está ligado muito mais ao nosso presente do que, de fato, ao nosso passado. 

Ao narrarmos os fatos, vamos contando/formando histórias, a nossa história. Nesse sentido, 

Ricoeur relata a função mediadora da intriga, sendo: a mediação entre fatos isolados e incidentes 

dentro de um história; a mediação entre fatores heterogêneos, quanto agentes, fins, meios, 

interações, circunstâncias e resultados inesperados e a mediação pela razão de seus caracteres 

temporais próprios. Este último, ainda dentro do contexto da intriga e também da configuração 

narrativa, apresenta duas conjunturas temporais, um cronológica e outra não cronológica. A 

primeira se refere a história narrada a partir de episódios e acontecimentos, enquanto a segunda está 

ligada a própria configuração da memória e da narrativa, transformando os acontecimentos em 

história. 
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 Para Ricoeur (1997, p.104) ―Esse ato configurante consiste em ―considerar junto‖ as ações 

de detalhes ou o que chamamos de incidentes da história; dessa diversidade de acontecimentos, 

extrai a unidade de uma totalidade temporal‖ 

Assim, uma história só pode ser compreendido dentro de um alinhamento de 

acontecimentos que auxiliem a justificar um ponto de vista. O arranjo temporal configurante é como 

se fosse uma linha temporal em que o narrador da história escolhesse os acontecimentos que melhor 

justificassem seu ponto de vista. Sendo a história, não contada por um fato cronológico, mas por um 

ato reflexivo relacionado ao um determinado assunto. 

Outro fator importante na memória configurante, segundo Ricoeuer, é a imaginação. Para o 

filósofo, ―ela liga o entendimento e a intuição, engendrando sínteses ao mesmo tempo intelectuais e 

intuitivas‖ (1997, p. 107). A imaginação está muito ligada com o esquecimento. No livro A 

memória, a história e o esquecimento, de 2013, Paul Ricoeur, fala que a lacuna causada pelo 

esquecimento é preenchida pela imaginação, que por sua vez, é criada a partir das referências de 

nossa memória. A função sintética e de preenchimento da lacuna causada pelo esquecimento, abrem 

portas para reinterpretação do arranjo temporal pautados tanto nos acontecimentos quanto nas 

histórias, produzindo esquematismo – a interpretação dos acontecimentos e fatos -, alterando da 

função narrativa. Lembramos que a imaginação é pautada em um tradicionalismo, assim, a 

reconstrução de uma história parte da sedimentação dessa própria história. 

 

Mimese III 
 

 A mimese III é pautada em quatro etapas: 1) O círculo da mimese; 2) Configuração e 

refiguração da leitura; 3) Narratividade e referência e 4) O tempo narrado. As compreensão da 

mimese III, a configuração, tem suas origens na mimese I e II. As quatro etapas mencionadas acima 

são onde a configuração se faz mais presente na mediação entre tempo e narrativa. 

 O círculo da mimese não é um círculo viciante, pois se o fosse, a mimese III remeteria a 

mimese I, antes que passasse pelo processo de refiguração da memória. Com a mimese II, a mimese 

I se reconfigura, abrindo novas possibilidades para compreensão de mundo e para a configuração da 

narrativa. O círculo hermenêutico da memória pode ser sim considerando um círculo pelas suas 

etapas, mas não pela memória em si. 

 O processo de refiguração e configuração abre novas experiências ao leitor. A experiência 

anterior pode influenciar a leitura, possibilitando novas visões de mundo. Essa etapa, também é um 

campo fértil para imaginação criadora na relação esquematismo e tradicionalismo. A imaginação 

permite que desconstruímos a visão de ―fora‖ e ―dentro‖ do texto. 
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 A nossa narrativa se alicerça em nossas concepções de mundo, que por sua vez está 

intimamente ligado a nossa memória. Desta forma, o que falamos e não falamos está muito ligado a 

quem nos constituímos como indivíduos. Se círculo da memória se altera, também altera nossas 

referências de muda, logo nossa narrativa sobre o mundo também, e por fim, a constituição do 

indivíduo.  

 Por fim, com o ciclo da memória alterando quem nós somos, a forma que narramos o tempo 

também se altera. O arranjo temporal configurante é pautado em nossas visões de mundo. Assim, 

cotidianamente temos diversas experiências e alteramos nossos estados de consciência. Logo, para 

justificar um assunto ou dar um ponto de vista em uma história, fazemos uma reflexão sobre o 

tempo em relação a um objetivo, assim consideramos o tempo não como um acontecimento ou fatos 

– cronológico -  mas como parte da história – não cronológico -.  

Nesse processo, lembramos e esquecemos para sermos o que somos até aqui e até agora. A 

memória determina a forma do nosso pensamento até que ocorra um acontecimento que significa, 

que passe a fazer parte de nossa história e fique ligado a algo de nosso interesse, renovando o ciclo 

da memória. 

 

Memória, Espaço e Narrativa 
 

 Se é no tempo que as memórias são marcadas é no espaço que elas se concretizam. Para 

compreender a relação memória, espaço e narrativa Paul Roceur em Arquitetura e Narrativa (1994) 

e em A memória, a história e o esquecimento (2013), faz um alinhamento da temática do espaço 

com o movimento da memória e suas etapas com o tempo – prefiguração, configuração e 

refiguração -. 

 Para o filósofo, se o tempo narrativo se deriva do tempo cosmológico e do tempo 

fenomenológico, o espaço se constitui da dialética do espaço cartesiano com o espaço vivido, dando 

origem ao espaço habitado e que se dispõe na arquitetura. O espaço habitado é fruto da ação de 

construir. Por isso, a arquitetura conta muito sobre a memória de um indivíduo ou comunidade. O 

ato de construir para o espaço está alinhado com o ato de narrar para o tempo.  

Em relação ao movimento da memória, a arquitetura se equivale a configuração do tempo. 

Contudo, o espaço construído também é calculável como espaço geométrico, mas é mesmo tempo é 

palco da experiência humana, acumulando histórias que duram (nem sempre) na matéria no qual o 

constitui, mas na memória humana. Esses espaços, sejam eles de circulação ou de fixação, são 

organizados pelas sociedades em uma espécie de sistema de sítios que servem de referência para as 

mais importantes interações da vida humana.  
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Numa relação entre espaço e o arranjo de configuração da narrativa, Paul Ricoeur coloca: 

A narratividade impregna mais diretamente ainda o ato arquitetural na medida em 

que este determina em relação com uma tradição estabelecida e se arrisca a fazer 

com que se alternem renovação e repetição. É na escala do urbanismo que melhor 

se percebe o trabalho de tempo e espaço. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e 

a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão nela mais estreitamente 

associados do que no edifício isolado. A cidade também suscita paixões mais 

complexas que a casa, na medida em que oferece um espaço de deslocamento, de 

aproximações e de distanciamento. É possível ali sentir-se extraviado, errante, 

perdido, enquanto seus espaços públicos, suas praças, justamente denominadas, 

convidam as comemorações e as reuniões ritualizadas (Ricoeur, 2013, p. 159) 

Dentro do contexto do Ensino da Geografia, a análise da relação entre memória, tempo e 

narrativa e memória, espaço e narrativa, nos dá uma pista para olhar para o processo didático e 

pedagógico com uma visão cotidiana na relação da produção espaço pela sociedade. A memória 

como fruto do cotidiana permite uma visão da micro história dos e dos movimentos atrelados dos 

conteúdos da Geografia que afetam o lugar – como conceito geográfico - que se originam e se 

disseminar em diversas escalas espaciais. O movimento da memória junto com a reflexão do tempo 

e do espaço, remetem a temporalidades e espacialidades que nos marcam e que foram construídas 

até aqui e agora. Sendo assim, compreender o espaço vivido e habitado pelo aluno e entender o que 

ele tem a dizer sobre algum assunto, pode facilitar a intervenção docente na tarefa de mediar o 

conteúdo escolar com a vida do aluno. 

 

 A prefiguração e o espaço: o espaço construído/habitado 
 

  Retomando, a prefiguração da memória está relacionada a nossa referências para 

compreensão de novas experiências que ocorrem. Desta forma, a própria compreensão e visão de 

mundo está ligado a essa etapa da memória e expressamos isso a partir da narrativa. 

  Para Ricouer (1994), o alinhamento entre memória-tempo e memória-espaço no estágio de 

prefiguração está na relação construir-habitar. Não se separa a prefiguração dessa relação porque 

construir está relacionado a configuração (mimese II) e habitar ao ato de refiguração (mimese III). 

Como ato de construir é fundamental para habitar e o ato de habitar revela ou traz a necessidade de 

construir, partimos dessa relação para iniciar a explicação.  

 Se por um lado os acontecimentos que significam altera o tempo narrativo, os 

acontecimentos que intervém na disposição do espaço alteram a relação da memória com o espaço. 

Dentro do contexto da Geografia, o habitar-construir discutido por Paul Ricoeur está muito 

alinhando com os conceitos de lugar e território/territorialidade. O lugar como espaço de vida e 

território/territorialidades na delimitações desses lugares, no qual o filosofo denomina sítios.  
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 Os sítios, como espaço da construção e do habitar da vida humana, muitas vezes, estão 

ligado ao familiar e nostálgico, que leva ao pensamento de fixação em um determinado espaço. 

Contudo, existem as operações de circulação, de ida e vir, de movimento da vida humana, onde elas 

se encontram e desencontram com esses espaços. Na relação narrativa e espaço, os movimentos 

construídos e habitados é coexistente a percursos de lugar em lugar da vida humana, contando sua 

dinâmica e seus contextos.  Ricoeur (1994, p. 4), comenta sobre o lugar: ―Os lugares são locais onde 

algo se passa, onde algo chega, onde mudanças temporais seguem trajetos efetivos ao longo dos 

intervalos que separam e ligam os lugares.‖ 

 O lugar não é apenas uma relação com espaço, mas uma relação da vida humana com o 

espaço e com tempo, cria uma representação onde coexiste sua história de vida sobre um 

determinado espaço. Assim como o tempo narrado não são sucessivos ―agoras‖, o lugar não são 

sucessivos ―aquis‖. O lugar, junto com o tempo narrado, auxiliam no contar da trajetórias de vida e 

servem para compreensão de novas dinâmicas espaciais. 

 

A configuração e o espaço: o espaço construído 

 

 Ricoeur (1994 p.5) ―o espaço construído é o tempo condensado‖. Essa frase expressa bem a 

relação ao considerarmos que o ato de habitar se apoia em transformações constantes do espaços 

quando melhoramos ou modificamos a vida no espaço. Um espaço construído, é um espaço 

cristalizado, leva consigo uma história e uma ideia. A cidade é feita dessa forma, um adensamento e 

uma sedimentação de espaços construídos que abrigam vidas que, por sua vez, se alicerçam no que 

eles representam para contar a história.  A construção da cidade podem estar ligados a contextos 

maiores que, por sua vez, se alinham a questões sociais e políticas que tem seus tem em suas origens 

atores hegemônicos distante da realidade das histórias do que os habitam. Desta forma, é na nova 

construção é que o ato de configurar se coloca, sendo no fazer do ato é que se ganha a noção de 

tradição e inovação do espaço. Ricoeur coloca: 

E, na medida que o contexto construído guarda em si o traço de todas as histórias 

de vida que forjaram o ato de habitar dos outros citadinos de outrora, o novo 

―configurador‖ projeta novas maneiras de habitar que virão se inserir no 

emaranhado dessas histórias de vidas já realizadas. Uma nova dimensão é, assim, 

dada à luta contra o efêmero: ela não está mais contida em cada edifício, mas entre 

suas relações Ricoeur (1994, p. 6) 

 Considerando ainda o ato de construir e a relação do habitante com o novo espaço, o 

filosofo francês chama atenção para construtor ou para o ator cultural que ele representa. Ele pode 

ser muito essencialista e não estar ligados as alterações, expectativas e necessidades apontadas para 
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o ato de habitar, mas representar um estilo, uma ideologia ou nenhuma ideologia, sedimentando as 

formas culturais que habitam o espaço. Assim, o espaço construído abre portas para a 

monumentalidade, que sempre representa uma ideia, uma data e uma identidade que, muitas vezes, 

é interpretada de maneira essencialista. Esse forma de construir, pode também, alterar o rumo da 

maneira de habitar e construir das pessoas de determinado espaço.  

 

Refiguração e espaço: o espaço habitado 
 

 O ato de refiguração espacial está na nova forma de habitar que se faz na reflexão sobre a 

nossa histórias e de como mudamos considerando o tempo e espaço que vivemos e habitamos até o 

aqui e agora. Contudo, o ato de habitar não é imutável, assim como no processo de prefiguração, ele 

está ligado a acontecimentos. Mesmo outras comunidades ou grupos podem melhor se encaixar ou 

não nesse novo habitar. Desta forma, ao novo acontecimento ou uma reivindicação, o habitar pode 

ser posto à prova podendo gerar novos exigências, tendências e expectativas de construção que 

surge iminentemente da comunidade e ou grupo.  

 O movimento da memória e o espaço, sempre gera a necessidade do fazer espacial, tanto em 

suas relações quanto em sua disposição, gerando movimentos constantes. Assim é o lugar como 

Ricoeur coloca, um espaço de movimentos entre vidas, que habitam e constrói de acordo com suas 

expectativas e demandas. Nesse movimento, muitas histórias se encontram e desencontram, 

alterando o significado para quem habita esse lugar. 

 

Memória, Espaço e Lugar 
 

 Nossa proposta, parte da hipótese de alinhar os pensamentos de Ricoeur sobre memória e 

espaço com o conceito de Lugar de Dorren Massey, que em linhas gerais, considera o lugar como 

fruto da relação da vida cotidiana com as geometrias do poder.  

 No entanto, para aproximar o Lugar como visto em Dorren Massey e como visto em Paul 

Ricoeur, antes temos que alinham as ideias que considero fundamentais que é o ciclo da memória 

do Filósofo alemão e as preposições do espaço que norteiam o livro Pelo Espaço (2008) da geógrafa 

inglesa, dando, no final da discussão uma aproximação de uma teoria política que, em certo sentido, 

conecta os dois autores. 

 Primeiro, vamos lembrar do ciclo da memória de Ricoeur (1997), que é dividido em três 

etapas: a mimese I, ou prefiguração; a mimese II, ou configuração e mimese III ou refiguração. 

Essas etapas foram vistas tanto na sua relação com tempo, tanto com espaço. Em uma dialética entre 

espaço e arquitetura, a memória ganha novos termo, como: habitas/construir para o ato de 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
346 

prefiguração, construir para ato de configuração e habitar para o ato de prefiguração. Esse 

movimento do espaço e da arquitetura por meio dos atos, faz com a representação, interpelações e a 

disposição do espaço se alterem seguindo demandas que se originam do ato de habitar.  

 Para Massey (2008), o espaço é interacional, múltiplo e aberto. Interacional, por ser um 

produto histórico, que une desde dimensões globais a intimamente locais; múltiplo, por ser fruto de 

multiplicidades de pensamentos (alguns mais dominantes e outros mais dominados) que constituem 

o espaço e são co-constitutivos e formam espacialidades abertas. Desta forma, o fato do espaço ser 

um produto histórico e de interações mantém o espaço aberto para novas interações. Se ele se 

fechar, não existirá processos históricos e relações entre os agentes constitutivos do espaço. Com 

características distintas e com diferentes resultados da interpelação das geometrias do poder na vida 

cotidiano dos indivíduos e grupo, o espaço sempre está aberto ao processo histórico de múltiplas 

naturezas. É dentro dessa conjuntura espacial que as ―trajetórias‖ ou ―estórias‖ de grupos e 

indivíduos distintos acontecem em processo de concordância e discordância, encontro e 

desencontros. 

 O lugar é constituídos de trajetórias e histórias que se relacionam entre si e com o espaço, 

sendo no processo de acúmulo das histórias no espaço que origina o lugar. O encontro das 

trajetórias, muitas vezes, não são previsíveis por terem naturezas distintas ou pelas histórias não 

serem ligados com cenários mais amplos.  Quando as trajetórias são ligadas a movimentos de uma 

escala mais ampla é mais fácil identificar. No entanto, são diversidade de trajetórias, identidades 

diferentes, de influências distintas e de escalas espaciais diversas que tornam o lugar não estático. 

Os movimentos que acontecem nos lugares, as influências que eles recebem em diversas 

escalas e singularidade causada na relação das diferentes densidades das geometrias do poder com 

os locais, faz com que convirjam e divirjam identidades, que se influenciam e reconfiguram, 

tornando-as mais ou menos essencialista. Mesmo com a cultura capitalista globalizatório sendo 

dominante, não acontece nos locais um transposição fidedigna. Para elas se disseminarem nos 

locais, elas mesclam sua identidade com a identidade local, tornando-se uma identidade híbrida.  

Dentro desse cenário, existem os mais diferentes níveis de conflitos e relações de poder, tornando o 

lugar ainda mais singular. 

Dentro do contexto de acúmulo e imbricar de histórias em movimento, a limitação 

determinada por co-fluências e não limites físicos e o fazer e refazer de identidades é que faz a 

singularidade do lugar de maneira continua. O lugar pode guardar cada uma dessas especificidades 

com um grau maior ou menor, ao mesmo tempo que as intensidades diferentes dessas características 
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poderiam influenciar de maneira diferente em lugares diferentes. Uma outra coisa seria o acúmulo 

das histórias do lugar com relação com as histórias e trajetórias que estão se formando, criando 

camadas superpostas de diferentes tempos e espaços que tem ligações com contextos locais e mais 

amplos.  

Massey (2008, p. 190) comenta o caráter do lugar: 

Se o espaço é, sem dúvida, um simultaneidade de estórias-até-então, lugares são, 

portanto, coleções dessas estórias, articulações dentro das mais amplas geometrias 

do poder do espaço. Seu caráter será um produto dessas interseções, dentro desse 

cenário mais amplo, e aquilo que delas é feito. Mas também dos não-encontros, 

das conexões, das relações não estabelecidas, das exclusões. Tudo isso contribui 

para especificidade do lugar Massey (2008, p.190) 

  Massey pensa no processo de formação do lugar de uma forma coexistente. Sendo assim, o 

que não formou o espaço, de alguma forma, formou, pois se formasse, o lugar apresentaria outras 

características. Assim, os encontros e não encontros, as relações estabelecidas e as relações não 

estabelecidas e inclusões e exclusões, tudo isso ajudou formar o lugar tal como ele é até aqui e até 

agora. Pensar dessa maneira, abre portas para pensar a organicidade ou a genealogia da construção 

do lugar.  

 Assim como um acontecimento altera e reconfigura a memória, um evento altera o lugar, 

mantendo-o em movimento. Nessa perspectiva, Massey (2008, p. 201) coloca ―E, no entanto, se 

tudo se move, onde está o aqui?‖ O espaço e o tempo causam o devir do aqui e do agora. Narrativas, 

história, trajetória e movimentos imbricam e acumulam no espaço dando origem ao lugar. A 

reflexão sobre o devir e a origem dos processos da mudança de um espaço, apresentam 

espacialidades e temporalidades que ajudam a entender os encontros e desencontros do ―aqui‖ e o 

―agora‖ e que nos ajudam a entender a transformação do lugar. 

  A abertura para a uma demanda política entre o ―lugar‖ de Ricoeur e Massey está no 

movimento que o conceito carrega.  Ambos são construídos na vida cotidiana e afetam nossa forma 

de agir e pensar diante as interações sociais no tempo e espaço.  A interação está no ato de 

construir/habitar, que é um fruto do tempo-espaço e do imbricar de histórias e trajetórias 

acumuladas até aqui e agora; a multiplicidade vem da diversidade de caminhos que os lugares 

tomaram, nas suas interconexões, co-fluências e co-existênia e se caracteriza no ato de construir;  a 

abertura do espaço está no habitar, que acumula além de história, identidades (as vezes conflituosas) 

e que movimentam com acontecimento que geram alteração ou uma demanda na relação ou 

disposição do espaço. Dessa maneira, o ciclo espacial considera sempre as angústias, crises e 

percepções das identidades que habitam o espaço.  
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Para melhor sintetizar nossa ideia, montamos um quadro para aproximar as ideias de Dorren 

Massey e Paul Ricoeur (quadro 1).  

Quadro 1 - Síntese entre o pensamento espacial de Dorren Massey e Paul Ricoeur 

Dorren Massey 

Espaço 

 

Paul Ricoeur 

Mimese/Narrativa 

Paul Ricouer 

Espaço/Arquitetura 

Aproximações 

Interacional Prefiguração Construir/Habitar Fruto de processos históricos, sociais e da vida 

cotidiana até aqui e até agora.  Molda a forma que 

representamos/pensamos sobre o espaço onde 

habitamos. A construção e relação com espaço conta 

nossa história. 

Múltiplo Configuração Construir Na vida nos deparamos com diferentes 

acontecimentos em diferentes escalas espaciais e 

nichos sociais (sítios), nos influenciando e mudando 

nossas visões de mundo. Como resultado, podemos 

alterar nossa memória e/ou alterar disposição do 

espaço 

Aberto Refiguração Habitar Coloca-se como a nova forma de pensar e habitar 

um espaço. As demandas surgirão do ato de habitar e 

de acontecimentos/eventualidades cotidianos. Isso só 

é possível porque as interações não se esgotaram. 
 

Lugar e ensino: uma hipóteses para o andar da pesquisa 
 

 O conceito de lugar para Dorren Massey explica a essência da vida humana no espaço. 

Compreender movimento do lugar como construção história de um determinado espaço, 

multifacetado e aberto a novas interações, é entender que ele passou por um caminho até estar como 

estar. Sua construção é fruto das pessoas e grupo que tem suas histórias relacionadas ao espaço que 

habitam, construindo e reconstruindo de acordo com suas demandas.  

Se por um lado a configuração (mimese II) é onde ocorre a mudança do quadro da memória 

e ato de construir sendo fruto da relação entre espaço e memória em Paul Ricoeur, em Dorren 

Massey é a multiplicidade que mantém o movimento na constituição do espaço. Assim, a grande 

pista que este trabalho nos mostra para o andamento é a investigação da relação entre a 

multiplicidade do lugar e o espaço/configuração/construção e ensino de Geografia.  

Massey (2017) e Rocha (2017) abordam características e a necessidade da perspectiva de 

multiplicidade para ensino de geografia com o objetivo de quebrar o pensamento linear, 

generalizações, estereótipos ou a simples relações de causa e consequências que, de certa forma, 

provocam pensamentos simplistas ou deterministas que significam o espaço de maneira 

generalizada.  

Rocha (2017) comenta sobre o caráter da multiplicidade no ensino de Geografia. 
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A afirmação da multiplicidade, como princípio para interpretação do espaço-

tempo, requer, no meu ponto de vista, a revisão profunda da agenda política da 

Geografia escolar – o que, de fato, incide na produção de uma pauta curricular que 

favoreça a vigilância sobre a produção do antagonismo, particularmente, em 

operações significativas da causalidade que são construídas no conhecimento 

escolar [...]Com essa ordem de ideias, pensar o ensino da Geografia, tendo a 

multiplicidade como condição de sua produção, é uma pauta política a serviço da 

interpretação espaço-tempo que repercute em uma proposta pedagógica e 

epistemológica mais democrática. 

 Dentro do que vimos até aqui, fica claro que o espaço e lugar só pode ser compreendido em 

sua natureza indissociável com o tempo. Desta forma, lugares coexistem simultaneamente, mesmo 

que de forma interdependente e, para que ocorra uma melhor compreensão, devem ser visto como 

lugares de encontro e desencontro de histórias, destacando assim, a multiplicidade de fatos que o 

constituem até aqui e agora.  

 Nesse sentido, Rocha (2017, p. 26) coloca que o estudo de caso é uma maneira didática 

privilegiada por Dorren Massey. Com a escolha desse movimento didático ―há a necessidade da 

contextualização dos conteúdos, da experiência cotidiana, para garantir a interatividade e a 

dialogicidade do texto‖. Dentre outros movimentos de ensino, destaca-se: ―a descrição, a 

comparação e a enumeração dos fatores e das causas da dinâmica espacial‖. (p. 27). Dessa maneira, 

os conteúdos selecionados e os conceitos trabalhados são questionamento aos cenários políticos 

disseminados na vida cotidiana, promovendo reflexões sobre as demandas de si e dos sujeitos que 

habitam e constroem o espaço.   
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Resumo:Esta pesquisa investigou as práticas pedagógicas de professores com a Geografia em quatro escolas 

do campo no município de Rondonópolis-MT, o objetivo foi identificar se estas unidades possuem projetos que 

desenvolva com os estudantes a utilização consciente e preservação dos recursos naturais disponíveis nas 

comunidades. Para realização do trabalho utilizamos do procedimento metodológico pautado no registro de 

narrativas com fundamentação na História Oral, a partir das análises, foi possível verificar que todos os 

professores discutem em suas aulas, questões vinculadas a preservação do meio ambiente e as escolas tem 

projetos coletivos que atendem a questão, umas com ações mais efetivas, outras com trabalhos mais pontuais 

voltados para semana do meio ambiente. 
Palavras chaves:Educação ambiental; Práticas pedagógicas; Agricultura familiar. 
 

 

Resumen:Esta investigación investigó las prácticas pedagógicas de profesores con la Geografía en cuatro 

escuelas del campo en el municipio de Rondonópolis-MT, el objetivo fue identificar si estas unidades poseen 

proyectos que desarrollen con los estudiantes la utilización consciente y preservación de los recursos naturales 

disponibles en las comunidades. Para la realización del trabajo utilizamos del procedimiento metodológico 

pautado en el registro de narrativas con fundamentación en la Historia Oral, a partir de los análisis, fue posible 

verificar que todos los profesores discuten en sus clases, cuestiones vinculadas a la preservación del medio 

ambiente y las escuelas tienen proyectos colectivos que atiende la cuestión, unas con acciones más efectivas, 

otras con trabajos más puntuales dirigidos a la semana del medio ambiente. 
Palabras claves:Educación ambiental; Prácticas pedagógicas; Agricultura familiar. 

 

 

Introdução 

 

 A ocupação do espaço pelos não índios no município de Rondonópolis, não se difere 

da realidade nacional, conforme Suzuki (1996), sua gênese acontece com o cultivo de 

subsistência e abastecimento do comércio local; produção que a partir dos anos de 1950, passa 

a ganhar espaço no mercado nacional, principalmente com a inserção da mecanização 

agrícola, quando o município passa a produzir soja nas áreas de cerrado, enquanto a pecuária 

se desenvolve com a utilização de tecnologia a partir do melhoramento genético.Essa nova 

organização espacial, acelerou a contaminação e a erosão do solo, a poluição das águas tanto 

subterrâneas quanto superficiais, bem como o assoreamento dos rios.  

Na contra mão desse modelo, uma das iniciativas desenvolvida no município de 
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Rondonópolis, tem sido a preservação das nascentes e o cultivo de alimentos sem o uso de 

agrotóxicos pelos produtores da agricultura familiar, discussão que tem ocupado um espaço 

em relevo nas salas de aulas, principalmente com os professores que trabalham com a 

Geografia. 

Nesta perspectiva de debate, este trabalho elegeu como problemática de estudo, 

compreender através das narrativas dos professores dessa disciplina que trabalham em quatro 

escolas do campo no município de Rondonópolis MT, quais tem sido suas práticas 

pedagógicas na formação dos filhos dos camponeses quanto à produção agrícola e a 

preservação ambiental, ou seja, a utilização das teorias formativas, no cotidiano dos jovens 

camponeses. Como tem trabalhado em suas aulas na perspectiva de formular as atividades 

pedagógicas relacionadas à preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais no 

modelo da agricultura familiar.  

Segundo Loureiro (2006, p. 31) ―A educação ambiental deve ajudar a desenvolver 

uma consciência ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este 

planeta, [...]‖. No entanto, a trajetória curricular do ensino com a geografia, não tem sido 

satisfatória. A explicação, conforme Oliveira (2003, p. 28), se dá em decorrência de que, tanto 

professores quanto os alunos, são treinados a não pensar sobre o que é ensinado, mais a 

repetir pura e simplesmente os conteúdos. Isso implica ressaltar, que ambos não estão 

participando do processo de produção do conhecimento. 

Superar esta constatação, perpassam pelas funções da escola, é preciso mediar de 

forma crítica e coerente a produção de novos conhecimentos, discutir e contribuir para que os 

direitos dos cidadãos sejam respeitados, pois formar é assumir as diferenças, os elementos 

culturais, promover e estimular a cooperação profissional e a responsabilidade coletiva. 

Assim, educação deve ser um instrumento social que proporcione a humanização,ensinar é 

sobretudo, ajudar as pessoas a produzirem e desenvolverem suas atividades com competência, 

é necessário construir o conhecimento, possibilitando ao estudante aprende a fazer fazendo. 

No entanto, estas organizações devem estar planejadas e elaborado no PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da escola, é preciso analisar o que está em funcionamento, para a partir 

dele, instituir novas trajetórias que tenham como horizonte o ensino de qualidade. Trilhar 

nesta direção, exige uma mudança de mentalidade de todos os membros de cada comunidade 

escolar, mais que isso, é preciso estar convencido que a escola é uma conquista da 
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comunidade, onde todos devem ser gestores desse espaço de produção de saberes e não meros 

consumidores de serviços educacionais. 

Nesta concepção de educação, o saber é total, é preciso conhecer o geral para entender 

as particularidades. Silva (2002, p.313), esclarece que nos últimos anos, as propostas 

curriculares, ―[...] buscam trazer para dentro da discussão os aspectos relacionados ao papel 

dos conteúdos no processo de ensino aprendizagem.‖ Indicando que a questão pedagógica não 

se encerra na instrumentação do ensino por meio de técnicas particulares.  

 Com isso, torna se indispensável que o professor que trabalha com a Geografia, tenha 

claro seus objetivos pedagógicos e saiba como colocá-los em prática, utilizando sede uma 

linguagem geográfica e cartográfica que propicie aos estudantes a construção do 

conhecimento. Oliveira (2002, p. 212), nos ensina que ―A aprendizagem não será produzida 

pela simples acumulação passiva, mas mediante a atividade exercida sobre os conteúdos, 

articulando-se uns com os outros‖. Articulação esta, que o professor precisa dominar e 

planejar junto com seus pares. 

Convicto de que este é o melhor caminho a ser trilhado na construção de novos 

conhecimentos, compreendemos que a pesquisa qualitativa interpretativa, seria a abordagem 

mais apropriada para a nossa investigação, uma vez que, o nosso estudo se preocupa mais 

com o processo, que com o produto ou resultado final.  

Assim, para se chegar aos resultados, foi de extrema relevância durante o trabalho, 

analisar as histórias de ocupação dos espaços em estudo, as estratégias de permanência na 

terra, as técnicas de produção desenvolvidas, bem como a manutenção e preservação do meio 

ambiente natural através do uso racional, pois, esses dados nos possibilitam conhecer ―[...] 

àquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo 

como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem‖ Psathas, 1973, apundBogdan e 

Biklen, (1994, p. 51). Dados estes, que nos possibilitaram fazer uma análise mais coerente, 

para se chegar ao resultado final.  

Nesta perspectiva, nossa busca pela apropriação de um conhecimento mais amplo,nos 

levou a realizar um levantamento bibliográfico que discute a temática, estudamos as 

orientações curriculares referente a educação ambiental e a própria legislação ambiental 

vigente. Em seguida, a pesquisa passou para a segunda fase, o agendamento e a realização das 

entrevistas com os professores de Geografia nas quatro escolas. Os registros se deram através 
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do uso da técnica da gravação dos depoimentos anteriormente agendados. Após esta fase, se 

deu a análise das narrativas, o cruzamentos dos dados e a produção do relatório final.  

 

Desenvolvimento 

 

As informações levantadas com as entrevistas e análise dos documentos das escolas, 

como os PPPs (Projetos Políticos Pedagógicos), os projetos individuais e coletivos dos 

professores com ações voltadas para a preservação do meio ambiente formam a base de 

informações que trabalhamos nesta pesquisa. 

A análise dos PPPs, nos possibilitou verificar que todas as escolas estudadas tem 

planejado ações que discutem e promovem ações relacionadas as questões ambientais. Na 

Escola Municipal Rural Quatorze de Agosto, que tem o mesmo nome do assentamento, 

localizada a aproximadamente vinte quilômetros do espaço urbano de Rondonópolis na 

direção norte, o professor que trabalha com a Geografia afirma que em suas atividades 

pedagógicas desenvolve uma experiência no pátio da escola através do plantio de espécie 

nativa do cerrado e de árvores frutíferas, sua narrativa evidencia que:  

Nós temos alguns projetos, Inclusive o projeto que nós estamos trabalhando 

em sala, terminando de trabalhar em 2014, foi denominado ―Sementes que 

brotam‖, tudo relacionado ao campo. Trabalhos com a pastoral da terra com 

o seu Baltazar, nós visitamos um região em Chapada dos Guimarães, vendo 

o projeto o sistema agro floresta e nós até desenvolvemos uma ali, depois 

nós podemos ir ali visita-la, é tudo relacionado a questão do campo. Ai, o 

trabalho desde os anos iniciais que é lá da pré – escola, a questão da 

preservação, do cuidado com a questão do lixo, com a questão de utilizar os 

mananciais na propriedade, tudo isso já é passado desde a pré- escola vai até 

o terceiro ano do ensino médio. 

Entrevista concedida em 16 de Setembro de 2015. 

Nesta narrativa, registramos dois elementos importantes, o primeiro, pelo 

envolvimento de todos os estudantes, desde a pré-escola até o Ensino Médio, quando o 

professor fala pré-escola, ele se refere as crianças de seis anos que a partir da Lei  11.274, de 

6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre 

a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental e, o segundo, pela articulação da escola 

com a comunidade externa na organização de parcerias para o desenvolvimento das atividades 
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pedagógicas, bem como o desenvolvimento de práticas que podem ser utilizadas no processo 

de produção nas propriedades dos assentados como é o caso agroflorestal. 

A prática do professor está conforme orienta Pontuschka, (2002, p. 189), quanto 

afirma que as novas orientações pedagógicas, exige a construção de um projeto que propunha 

uma visão de totalidade, em relação ao processo de construção dos conhecimentos, a 

articulação entre os saberes das diferentes áreas é indispensável para o acúmulo de 

experiências e capacidades, ou seja, o objetivo é conectar os fragmentos e construir um outro 

conhecimento. 

 Mais adiante, em sua narrativa,o professor afirma que os projetos são flexíveis e 

interdisciplinares: 

[...] também, a gente coloca dentro desse projeto ―Sementes que brotam‖, 

como é o principal da escola, cada professor da área vai desenvolvendo o seu 

planejamento anual, isso nada impede que ele possa mudar, como falamos, 

estamos aqui na zona rural e sempre tá modificando, aparecendo coisas, ai 

faz com que o aluno repense, e a gente trabalhe, por exemplo: quando vocês 

vieram, não sei se vocês perceberam que jogaram colchão, lixo. Então isso ai 

os alunos já chegaram para nós e falaram: ―pois é professor a gente falou, 

mas provavelmente aquele que fez não deve ser nem pai e nem parente da 

gente porque a gente sempre comenta. 

Entrevista concedida em 16 de Setembro de 2015. 

Essa narrativa, deixa evidente a importância do trabalho da escola na formação dos 

estudantes, organiza o PPP de forma que contemple o debate referente as questões local, 

proposta que está de acordo com Oliveira (2002, p. 212), o autor nos ensina que ―[...] o 

caminho do conhecimento, da descoberta parti da realidade vivenciada pelo aluno. Aí estaria 

professor e aluno descobrindo e recriando a ciência geográfica‖. Assim, a partir de cada 

conteúdo, se constrói seus significados e a própria visão de mundo e de ser humano, atingido 

a plena cidadania.  

A afirmação dos estudantes ao professor, do ato de jogar colchão velho às margens da 

estrada que dá acesso ao assentamento não ser de pessoas de seus familiares deixa claro o 

grau de consciência ambiental que esses estudantes construíram a partir das atividades 

pedagógicas desenvolvidas na Escola Rural Quatorze de Agosto.  

Na Escola Municipal Rural Professora Dersi, no assentamento Gleba Rio Vermelho, a 

aproximadamente dez quilômetros do espaço urbano na direção noroeste, a professora que 

trabalha com a Geografia é a mesma que trabalha com a História, sendo sua habilitação em 

História. Seu relato, nos apresenta um cenário de preocupação com as diversas temáticas 
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relacionadas aos problemas ambientais na comunidade, problemas estes, que direcionam os 

trabalhos pedagógicos da escola. A professora assevera que os trabalhos estão sempre visando 

a busca da permanência dos assentados no campo e narra: ―[...] buscando trabalhar de forma 

diferente no que diz respeito a valorização do homem no campo para que ele possa continuar 

no campo.‖ Porém, não explicitou como acontecem esses trabalhos, quais as práticas e nem as 

metodologias aplicadas.  

Quanto aos trabalhos relacionados as questões ambientais a professora diz que: 

Olha, essas ações do meio ambiente, todo ano a gente pega um tema: por 

exemplo, no ano passado, eu acredito que nós vamos estar continuando esse 

ano, a questão da cascalheira da comunidade, então assim, relacionado à 

comunidade para que a gente possa estar desenvolvendo. Então tem a 

questão das cascalheiras, a questão da exploração da água que o pessoal tira 

ali da entrada do Praia Clube [...]. 

Entrevista concedida em 23 de Setembro de 2015. 

Quando a professora fala da cascalheira, ela está se referindo ao espaço utilizado pela 

prefeitura municipal de Rondonópolis, onde retira cascalho para recuperação e conservação 

das vias urbanas sem asfalto e, estradas vicinais da zona rural, espaço que devido a retirada do 

solo e da vegetação, vem produzindo uma aparência de desertificação. Quanto o Praia Clube, 

o local é uma área de lazer particular localizado às margens da BR 364, na entrada do 

assentamento, logo abaixo da nascente do Córrego Escondidinho que, devido ao 

empreendimento, foi feito uma série de alterações tanto em seu curso natural, quanto na mata 

ciliar para atender aos interesses da empresa responsável pelo empreendimento.  

Mesmo levantado uma série de problemas ambientais, a professora não soube precisar 

quais as atividades práticas realizadas, diz que quando se aproxima a semana do meio 

ambiente a escola organiza esses trabalhos que resultam em uma culminância em 

comemoração à data de cinco de Junho.  

Nossa hipótese, é de que a dificuldade da professora que trabalha com a Geografia 

nesta escola em desenvolver projetos mais sólidos sobre às questões ambientais, pode estar 

vinculada a sua formação, História,  outro detalhe que chama atenção é o seu vínculo com a 

comunidade, como ela não mora no assentamento, sua relação com o local é apenas 

profissional. 

Na Escola Municipal Rural Carimã, localizada no assentamento de mesmo nome, 

localizado a aproximadamente quarenta quilômetros de Rondonópolis na direção sudoeste, a 

professora relata que há trabalhos relacionados às questões ambientais, no entanto, a 
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instituição está reformulando seu PPP e, novos projetos serão acrescentados às ações 

pedagógicas na matriz curricular. Na oportunidade, as ações que nos foram apresentadas, 

estão vinculadas a organização de uma horta que atende a merenda escolar e uma jardinagem 

no pátio, ambas com uso de garrafas pete e pneus usados para formar os canteiros das 

hortaliças e proteção das flores e árvores plantadas. 

O que nos chamou a atenção nesta escola, foi a origem do assentamento, uma fazenda 

de produção de soja pelo agronegócio, com isso, após a finalização da ocupação dos 

assentados, a grande maioria optou por arrendar seus lotes para o fazendeiro vizinho continuar 

como cultivo de soja. Conforme relato da professora, isso tem provocado sérios problema de 

intoxicação dos alunos pelo uso de agrotóxico nas lavouras.  Em seu relato ela narra que:  

[...] eles falam muito dos agrotóxicos, quando o aviãozinho passa, eles falam 

muito disso aí, que prejudica bastante eles, causa irritação nos olhos, muita 

gente que mora aqui reclama. Até a gente fala que a água vai ficar poluída, 

por causa dos agrotóxicos que tem. 

Entrevista concedida em 30 de Setembro de 2015. 

Diante dessa narrativa, é possível apontar dois elementos preocupantes, um para o 

meio ambiente natural e o outro para a saúde da população que vive na comunidade, o rico de 

contaminação e desenvolvimento de doenças devido a exposição aos produtos químicos 

utilizados na produção agrícola é eminente, pois, as pessoas que vivem no local estão mais 

expostas que os próprios funcionários da fazenda que manuseiam esses produtos, pois eles 

usam equipamentos de proteção individual (EPI).  

Esta é uma escola cujos professores também tem pouco vínculo com a comunidade, 

são todos moradores da zona urbana de Rondonópolis, o contato com a comunidade acontece 

apenas na relação professor aluno e nas reuniões de pais e mestre. Entendemos que essa 

característica da comunidade prejudica o desenvolvimento de trabalhos mais efetivos 

relacionados a esse temática tão cara aos assentados.  

 Ao estudarmos a Escola Rural Municipal Padre Dionizio na Gleba Cascata, localizada 

cerca de quarenta e cinco quilômetros da sede do município na direção sudeste, descobrimos 

que sua construção data do início dos anos de 1980, o primeiro assentamento no município 

resultante de movimentos de trabalhadores sem-terra, temática que não vamos aprofundar, por 

não fazer parte dos objetivos deste estudo. 

Durante a pesquisa, o professor relata que o grande projeto ambiental da escola foi a 

adesão a uma proposta maior de uma instituição que o mesmo não soube informar o nome, 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
357 

mas que se denominava ―Agroecologia‖. No entanto, após três anos de trabalho, a escola 

abandonou o projeto. Ao ser questionado sobre os motivos do abandono, o relato revela que:  

Foi assim, acho que foi questões de falta de verba, a questão de prestar 

contas, vinha verba de outros institutos para nós, para o projeto, só que a 

escola não estava sabendo onde deveria ser aplicado esse dinheiro e teve 

uma controversa, ai o projeto foi paralisado. [...] o projeto da agro ecologia, 

é um projeto muito bom, envolve todos os alunos. Desde a educação infantil 

até o ensino médio, então quando paralisou fez falta, é uma perda não só 

para escola, mas para a comunidade, porque todos os ensinamentos de 

recuperação de áreas, estava dentro do projeto, horta mandala.  Então todos 

os projetos, os alunos levavam esses conhecimentos para suas propriedades e 

lá desenvolvia. Entrevista concedida em 07 de Outubro de 2015. 

 Mesmo sem projeto, o professor relata que continua trabalhando a temática em suas 

aulas, pois essa é uma de suas preocupações pedagógica, a formação dos alunos quanto a 

conscientização do uso racional dos recursos naturais em defesa do meio ambiente.  

Como o professor também não mora na comunidade, sua relação é só a de sala de aula 

e reuniões de pais e mestres, por isso, a dificuldade em precisar os detalhes do projetos 

Agroecologia e as causas do abandono, suas explicações são vagas, deixa uma serie de 

interrogações que poderá ser esclarecidas em outras pesquisas mais detalhadas com outros 

servidores, como por exemplo, a equipe gestora da época que o projeto foi abandonado.  

O que se pode se perceber com as narrativas dos professores entrevistados nesta 

pesquisa, é que elas nos apontam na direção de que todos estão preocupados com as questões 

ambientais e desenvolvem trabalhos na perspectiva de formação dos alunos filhos de 

assentados a terem uma relação de uso consciente dos recursos naturais, assim como ficou 

visível, que há uma diferenciação de envolvimento com o local e o desenvolvimentos de 

atividades pedagógicas entre o professor da escola Quatorze de Agosto que moram na 

comunidade e os demais que apenas trabalham nas escolas.  

 

Considerações finais 

 

Ao concluir a pesquisa, pode se considerar que todos os professores pesquisados neste 

trabalho, estão envolvidos com projetos interdisciplinares relacionados às questões 

ambientais. No entanto, em três das quatro escolas pesquisadas, há falta de continuidade nos 

projetos, eles são de curta duração. Outra constatação, consiste na ausência de políticas 

públicas por parte da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) de Rondonópolis, na 
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perspectiva de fomentar estes trabalhos nas unidades de ensino, tanto com aporte teórico 

quanto com incentivo financeiro no desenvolvimento das atividades pedagógicas nestes 

projetos.  

Nossa expectativa, é de esta pesquisa possa contribuir para que a SEMED, caso tenha 

interesse, possa reorganizar seus planejamentos e projetar políticas mais efetivas para a 

formação continuada dos professores e financiar projetos na perspectiva de preservação 

ambiental. Pois, os trabalhos encontrados e os projetos pedagógicos das escolas, são de 

iniciativas da própria comunidade escolar. 

Podemos considerar também, que na Escola Municipal Rural Quatorze de Agosto, o 

projeto é mais consistente, possivelmente, devido o professor ser morador no próprio 

assentamento, assim como já foi na Escola Municipal Rural padre Dionizio, que devido a 

burocracia referente a prestação de contas dos recursos recebidos, a equipe gestora optou por 

abandonar o projeto conforme narrou o professor, ficando a temática meio ambiente, restrita 

as suas discussões teóricas em sala de aula.   
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Resumo:O presente trabalho propõe a utilização de novas tecnologias no ensino de Geografia com enfoque no 

estudo do lugar, segundo a concepção da Geografia Humanista, baseado na obra ―Espaço e Lugar: a perspectiva 

da experiência‖, de Yi-Fu Tuan. Para tanto, foi realizada uma atividade pedagógica na qual os alunos foram 

estimulados a captar uma imagem de sua comunidade que apresentasse um local dotado de significado pessoal. 

A captação foi feita pelos celulares dos próprios alunos e entregues ao professor sem a obrigatoriedade de uma 

explicação objetiva que justificasse a escolha. As fotografias apresentadas foram realizadas pelos alunos e 

apresentaram elementos em comum, trazendo reflexões sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade, 

corroborando para a discussão contemporânea do conceito de lugar. 
Palavras-chave:ensino de Geografia; ensino médio; linguagem fotográfica; lugar 

 

 

Resumen:El presente trabajo propone la utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza de la Geografía con 

enfoque en el estudio del lugar, según la concepción de la Geografía Humanista, basado en la obra "Espacio y 

Lugar: la perspectiva de la experiencia", de Yi-Fu Tuan. Para ello, se realizó una actividad pedagógica en la cual 

los alumnos fueron estimulados a captar una imagen de su comunidad que presentase un local dotado de 

significado personal. Las imajes fue hecha por los celulares de los propios alumnos y entregados al profesor sin 

la obligatoriedad de una explicación objetiva que justificara la elección. Las fotografías presentadas fueron 

realizadas por los alumnos y presentaron elementos en común, trayendo reflexiones sobre la relación entre el 

individuo y la sociedad, corroborando para la discusión contemporánea del concepto de lugar. 
Palabras clave:enseñanza de Geografía; escuela secundaria; lenguaje fotográfico; lugar 

 

 

Introdução 

 

O ensino de Geografia nas escolas públicas, tradicionalmente, utiliza os materiais 

pedagógicos disponibilizados pelo Estado, como livros didáticos, lousa, giz, apostilas, entre 

outros, para mediar o conhecimento em sala de aula. O sucateamento gradativo da educação 

pública gerou um grande descompasso entre a realidade dos jovens estudantes com as 

ferramentas ofertadas pelo sistema educacional. Mesmo com o avanço tecnológico e a 

democratização dos aparelhos digitais, ainda são raras as iniciativas que busquem novos 

dispositivos para as práticas pedagógicas no cotidiano escolar.  

Segundo a pesquisa anual da Fundação Getúlio Vargas sobre o uso de tecnologia, o 

Brasil já possui mais smartphones do que habitantes, sendo 220 milhões de aparelhos para 

207,6 milhões de pessoas. Contudo, a massificação dos aparelhos digitais não trouxe 
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transformações no modelo educacional, pelo contrário, a mudança na velocidade da 

informação reforçou a obsolescência dos aparatos tradicionais, criando dois universos na 

cabeça dos alunos: o mundo digital, dotado de tecnologia e informação rápida; e o mundo 

escolar, com materiais ultrapassados, que não dialogam com o contexto atual. 

Na busca por uma convergência entre essas duas realidades, diversas pesquisas têm 

apontado caminhos para um novo panorama no ensino de Geografia, que dialogue com o 

contexto tecnológico do século XXI, tentando reduzir a distância entre o cotidiano dos alunos 

e a realidade escolar. Conforme Almeida (2015) ―A crescente frequência de trabalhos sobre 

tecnologia e produção de materiais didáticos pode indicar uma preocupação em suprir 

professores e alunos com recursos tecnológicos e didáticos.‖ (ALMEIDA, 2015, p. 89). 

Nesse sentido, o presente artigo busca abrir horizontes para práticas pedagógicas que 

utilizem a câmera do celular como instrumento para o ensino de Geografia, explorando uma 

das dezenas de funções dos aparelhos smartphones que estão disponíveis gratuitamente, mas 

sem uma efetiva alfabetização tecnológica, são muitas vezes desconhecidas pelos usuários. 

A metodologia consistiu na captação de fotografias pelos próprios alunos do segundo 

ano do Ensino Médio, com um único dispositivo inicial: fotografe um lugar que tenha algum 

significado para você. Seguindo o método fenomenológico, não foi apresentado nenhum 

conceito prévio e nenhuma explicação objetiva para que os alunos se orientassem, com o 

intuito de influenciar o mínimo possível na escolha, conforme nos sugere Masini ―O enfoque 

fenomenológico furta-se à validação do já conceituado sem prévia reflexão e volta-se para o 

não pensado, através de uma reflexão exaustiva sobre o objeto do seu estudo.‖ (MASINI, 

1989, p. 66) 

Estruturado na Geografia Humanista, a qual segundo Corrêa (2001, p. 30) ―está 

assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e na 

contingência, privilegiando o singular e não o particular ou o universal e, ao invés da 

explicação, tem na compreensão a base de inteligibilidade do mundo real‖, buscaremos na 

análise das imagens uma reflexão sobre o fenômeno captado pelos alunos. 

 

O lugar: uma concepção Humanística 

 

O conceito de lugar ressurge na contemporaneidade como uma chave para o 

entendimento das questões subjetivas em relação ao espaço geográfico. As mudanças 
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ocorridas pela consolidação do processo de globalização, através das ferramentas tecnológicas 

digitais, causaram grandes impactos nos lugares, conduzindo cada vez mais as culturas locais 

para a homogeneização promovida pelo capital. Em busca de um enfoque na experiência 

humana, podemos compreender o lugar em diversas escalas: uma cama, um quarto, uma casa, 

uma rua, uma cidade, uma nação ou até mesmo o planeta Terra. No livro ―Espaço e Lugar: a 

perspectiva da experiência‖, Tuan apresenta os caminhos para a compreensão subjetiva do 

lugar, que pode ser guiada por construções explícitas ou experiências do subconsciente. 

Segundo Tuan (1983, p. 1): 

Espaço e lugar são termos familiares que indicam experiências comuns. O 

lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e 

desejamos o outro. O lugar pode ser desde a velha casa, o velho bairro, a 

velha cidade ou a pátria. (TUAN) 

Partindo desse pressuposto, entendemos o lugar como a concreção de valor dotada de 

pertencimento, na qual o sujeito, através dos sentidos humanos, atribui significados e 

especificidades ao espaço geográfico em que está inserido. Para Tuan (1983), ―o lugar é um 

mundo de significados organizados, um espaço que nos é familiar‖, podendo apresentar 

diferentes concepções para membros de uma mesma família ou comunidade, pois as 

experiências são fenômenos íntimos, construídos pelo indivíduo desde o ventre materno e 

acumulando sucessivas ressignificações ao longo da vida. 

A ligação do sujeito com o lugar se dá de maneira diferente de acordo com a cultura 

em que está inserido, sendo mais enraizada em comunidades isoladas e mais flexível em 

sociedades cosmopolitas. Por exemplo, se um morador de uma metrópole se muda para uma 

cidade com características semelhantes, ele começa a reconstruir o seu lugar no novo bairro, 

na nova casa, ressignificando gradativamente a sua percepção e seu vínculo afetivo, até se 

adaptar às novas condições. Já em comunidades isoladas, como indígenas e aborígenes, por 

exemplo, o processo de ressignificação é bem mais complexo, pois essas culturas possuem 

grande ligação afetiva e religiosa com os elementos naturais e seu modo particular de vida, 

sendo que uma simples mudança de um local para outro, pode acarretar numa ruptura total de 

valores, criando lacunas que dificilmente serão reparadas. 

As memórias pessoais e coletivas estão intimamente ligadas ao lugar, atribuindo 

valores tanto às construções humanas quanto aos elementos naturais, passando de geração em 

geração pelo processo que Hayden (1997, p.9) chamou de ―armazéns de memória social‖. 

Segundo Ferreira (2000, p. 68): 
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A importância de nossa relação para com os lugares ultrapassa a da nossa 

consciência dessa ligação. Como diz o autor (Relph), "uma relação profunda 

com os lugares é tão necessária, e talvez tão inevitável, quanto uma relação 

próxima com as pessoas; sem tais relações, a existência humana, embora 

possível, fica desprovida de grande parte de seu significado" (FERREIRA, 

2000) 

Em busca de uma materialização desses sentimentos e memórias humanas através da 

criação artística, lançamos o desafio de interpretar o fenômeno através das fotografias. O 

protagonismo dos alunos na concepção das imagens foi uma peça fundamental para a 

autenticidade da atividade, de modo que cada um pôde escolher o momento, o local, o ângulo 

e o enquadramento que fosse mais fidedigno à sua visão de lugar. Apresentaremos a seguir 

alguns resultados da proposta pedagógica.  

 

Fotografias e lugares 

 

 No artigo ―Dossiê: A Educação Pelas Imagens e suas Geografias‖, Oliveira (2009, p. 

19) discorre sobre a importância de ―educar os olhos‖: 

Educar os olhos não é somente fazê-los ver certas coisas, valorar certos 

temas e cores e formas, mas é, sobretudo, construir um pensamento sobre o 

que é ver; sobre o que são nossos olhos como instrumentos condutores do 

ato de conhecer, levando-nos mesmo a acreditar que ver é conhecer o real, é 

ter esse real diante de nós (OLIVEIRA, 2009) 

Compartilhando da importância da educação imagética, a proposta apresentada pelo 

professor consistiu no estímulo à captação de imagens autorais. Os alunos começaram a 

pensar em sala de aula qual lugar gostariam de fotografar, tentando estabelecer algum tipo de 

critério para a escolha. A maioria da turma se referia à atividade como ―foto‖ e não como um 

―trabalho‖, como normalmente chamam as atividades escritas. Interessante notarmos nesse 

processo como a utilização de um aparelho que eles se interessam pode abrir as perspectivas 

de participação escolar, sendo a atividade considerada uma ―não lição‖, por fugir dos padrões 

que eles estavam acostumados. 

A proposta simples e aberto deixou a grande maioria confusa, pois lhes parecia surreal 

―tirar uma foto do que eu quiser‖. Na cabeça dos alunos, algo não fazia sentido. Aquele 

modelo engessado, que sempre causava recusa em qualquer atividade proposta, estava 

momentaneamente suspenso. A proposta de fotografar com o celular foi bem recebida pelos 
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alunos, por ser uma atividade que eles já realizavam diariamente, criando uma ponte na 

distância habitual entre a diversão e o mundo ―chato‖ dos deveres escolares. 

Se a Geografia é a ciência que ensina a ler o mundo (CALLAI, 2005), podemos 

entender a câmera do celular como um caderno de anotação das paisagens visuais observadas. 

Embora todos os sentidos sejam importantes para a percepção do lugar, Tuan (1983) destaca 

que ―A dependência visual do homem para organizar o espaço não tem igual‖, estabelecendo 

uma hierarquia dos sentidos humanos para a compreensão do mundo. 

Na semana seguinte os alunos trouxeram suas fotografias revelando seus olhares a 

respeito de suas comunidades, mas uma parte considerável da turma não realizou a atividade, 

talvez por terem esquecido ou não acreditarem que essa simples atividade fosse algo 

realmente sério para a atribuição das notas dentro dos critérios do sistema escolar.   

Um local reincidente nos trabalhos foi o campinho de futebol do bairro, que surgiu em 

duas imagens de meninos, revelando um cenário de diversão e sonhos dentro da realidade 

daquela comunidade. Apesar da estrutura precária para o esporte, vários alunos reconheceram 

o local e disseram que é um ponto de encontro para jogar bola e empinar pipa, sobretudo na 

temporada de férias. 

 

Figura 1 – Campinho de Futebol 

 
Fonte: aluno A 
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Figura 2 – Campinho de Futebol 

 
Fonte: aluno B 

 

Alguns pontos de referência dos bairros foram destacados, como vielas, viadutos e 

terrenos. Embora os alunos não soubessem justificar ao certo o motivo das escolhas, pudemos 

perceber que eram locais conhecidos no imaginário da maioria, revelando experiências 

comuns. 

 

Figura 3 – Viaduto da linha do trem 

 
Fonte: aluno C 

 

Figura 4 – Viela 

 
Fonte: aluno D 
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Figura 5 – Terreno em obras com passagem para bicicletas 

 
Fonte: aluno E 

 

Figura 6 – Via expressa do bairro 

 
Fonte: aluno F 

 

A grande maioria das imagens revelou um conjunto habitacional popular do bairro 

inaugurado recentemente, no qual várias famílias de alunos haviam sido contempladas com a 

casa própria, tornando-se um ponto de referência visual por ser a edificação mais alta dos 

arredores. 
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Figura 7 – Conjunto habitacional 

 
Fonte: aluno G 

 

Figura 8 – Conjunto habitacional 

 
Fonte: aluno H 
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Figura 9 – Conjunto habitacional 

 
Fonte: aluno I 

 

Figura 10 – Conjunto habitacional 

 
Fonte: aluno J 

 

Considerações Finais 

 

A proposta do estudo do lugar através da captação de fotografias apresentou alguns 

caminhos para a utilização de tecnologias digitais como prática pedagógica, mesmo a 

atividade não sendo realizada por uma parte considerável da turma. A dimensão não 

tradicional da proposta pode ter sido interpretada como uma atividade ―menor‖ na concepção 

dos alunos, que confessaram tê-la interpretado como algo mais na linha do entretenimento e 

não exatamente como uma tarefa escolar. 
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O não direcionamento teórico sobre o objeto a ser captado deu grande liberdade para a 

escolha dos alunos segundo seus próprios critérios, tornando assim o resultado final mais 

próximo do conceito de lugar segundo a concepção Humanística. A semelhança de algumas 

imagens captadas pode ser interpretada como uma subjetividade compartilhada por entes de 

uma mesma comunidade, na qual comungam valores e experiências, na construção da 

memória individual e coletiva. Também essa repetição de alguns pontos do bairro pode 

apresentar influências externas na concepção de lugar subjetiva de cada adolescente, abrindo 

portas para o debate do conceito de lugar para além da Geografia Humanista. 

A reincidência do prédio popular em que morava boa parte dos alunos revelou a 

relevância da concepção de lugar de Tuan, que apresenta o lar como um lugar enraizado no 

sujeito desde a infância. Lugares de lazer e pontos de acesso ao bairro também foram bem 

frequentes no produto final. 

Concluímos o presente trabalho com a intenção de explanar novas iniciativas 

envolvendo arte e tecnologia para o estudo do lugar, para que os alunos possam se tornar 

protagonistas de suas próprias concepções e através da tecnologia encontrar as ferramentas 

para o empoderamento e desenvolvimento de seus próprios olhares. 
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Resumo:O trabalho apresentado está inserido nos estudos sobre a prática docente e sua capacidade de 

promover transformações nas relações sociais dos estudantes, e tem como objetivo compreender se o ensino de 

conteúdos da Geografia Urbana permite ao docente praticar e estimular a empatia nos estudantes. O texto discute 

as principais conceituações sobre a empatia e a confluência com a categoria geográfica, Lugar.  

Palavras chaves:Professor; Geografia; Empatia; Lugar 

 

Resumen:El trabajo presentado está inserto en los estudios sobre la práctica docente y su capacidad de 

promover transformaciones en las relaciones sociales de los estudiantes y tiene como objetivo comprender si la 

enseñanza de contenidos de la Geografía Urbana permite al docente practicar y estimular la empatía en los 

estudiantes. El texto discute las principales concepciones sobre la empatía y la confluencia con la categoría 

geográfica, Lugar. 

Palabras Claves:Maestro; Geografía; Empatía; Lugar 

 
Introdução 
 

Para além de simplesmente pensar em outra pessoa, empatia é o nome dado ao ato de 

se colocar no lugar de outro indivíduo sem fazer julgamentos morais, em que, 

independentemente da opinião expressa por alguém, estará confortável para conversar e se 

sentirá compreendida pelo outro. Para a Geografia Humanista, Lugar pode ser compreendido 

enquanto uma localização em que determinado ser humano possui vínculo emocional, uma 

história, uma ligação que de alguma maneira evoque sentimentos em si próprio. Para a 

empatia, lugar também pode estar atrelado a uma localização, uma vez que cada pessoa está 

em um determinado local com diferentes características.  

Compreender a cidade a partir da confluência entre Geografia e Empatia pode ser um 

ótimo exercício, visto que a cidade é lócus das interações sociais, bem como de grande 

produção espacial. Assim, as dinâmicas sociais de uma cidade, permitem a prática empática 

constantemente em seus diversos espaços, como hospitais, praças públicas, escolas etc. Por 

fim, o estudo de conteúdos de Geografia Urbana pode-se tornar também um exercício de 

empatia, pois os alunos e alunas têm a possibilidade de aprender sobre diferentes apropriações 

espaciais e manifestações sociais urbanas, quando posicionados (a partir de simulações) no 

lugar daqueles que estão estudando.   
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O objetivo desta pesquisa foi averiguar a existência do exercício de empatia nas aulas 

de Geografia em que são trabalhados conteúdos referentes à Geografia Urbana, bem como 

traçar potencialidades da prática empática na aprendizagem. A primeira parte deste trabalho 

explica como a pesquisa se desenvolveu e os instrumentos utilizados; a segunda parte tem 

como objetivo compreender o fenômeno da empatia, explicar o que é Lugar para a Geografia 

e pontuar como esta categoria é referenciada na ocorrência da ação empática; por fim, a 

terceira parte traz a discussão dos resultados do problema central da pesquisa.  

A metodologia deste trabalho foi estruturada nas seguintes etapas: 1° etapa – Revisão 

bibliográfica sobre empatia e da categoria geográfica Lugar, além da análise do Conteúdo 

Básico Comum (CBC), documento da Secretaria de Educação do Governo de Minas Gerais 

(SEC-MG). 2° Etapa – Aplicação do questionário a um professor de Geografia ministra aulas 

em uma escola particular do município de Viçosa-MG (BRA) local em que o autor desta 

pesquisa realizou as atividades de Estágio Curricular Supervisionado. Para este trabalho 

optou-se por uma amostragem não-probabilística, que segundo Gil (2008, p.95 ) é do tipo 

amostragem por acessibilidade ou conveniência. Já a elaboração do questionário teve como 

base a escala de empatia de Davis (1980, 1983 apud LIMPO et al. 2010), que segundo Teresa 

Limpo, Rui Alves e São Luís Castro, refere-se ao Índice de Reatividade Interpessoal (IRI), 

que se definem quatro subescalas, que são  

[...] Tomada de Perspectiva, que reflete a tendência para adoptar os pontos 

de vista do outro; a Preocupação Empática, que mede a capacidade de 

experienciar sentimentos de compaixão e preocupação pelo outro; o 

Desconforto Pessoal, que avalia sentimentos de ansiedade, apreensão e 

desconforto em contextos interpessoais tensos; e a Fantasia, que avalia a 

propensão da pessoa para se colocar em situações fictícias. (LIMPO et 

al.2010, p.25). 

A aplicação do questionário ao professor de Geografia se deu através da ferramenta do 

Google Formulários, através de um link disponibilizado previamente.3° Etapa – As respostas 

do questionário foram analisadas em função do grau de manifestação de alguma dessas quatro 

categorias mencionadas anteriormente. 

 

Um lugar na empatia e uma empatia na cidade 
 

O uso da palavra empatia para identificar um tipo de fenômeno nas relações sociais é 

tratado como algo recente na história, uma vez que este termo só foi utilizado pela primeira 

vez no século XX. Devido aos poucos trabalhos sobre empatia, a literatura que trabalhe o 

significado e aplicação deste fenômeno é escassa. As ciências que mais desenvolveram 
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conceitualmente o que é o exercício empático e seu significado nas relações humanas foram à 

Psicologia e a Filosofia. No que diz respeito à psicologia, de acordo com Sampaio, Camino e 

Roazzi (2009, p.2013) ―os psicólogos sustentavam que a empatia era uma capacidade através 

da qual as pessoas compreendiam umas às outras, sentiam e percebiam o que acontece com os 

outros, como se elas mesmas estivessem vivenciando as experiências alheias.‖ Ranieri e 

Barreira (2012, p.8), ressaltam a importância dos estudos da fenomenologia para explicar o 

fenômeno da empatia, e por isso, debruçam nos trabalhos sobre empatia elaborados pela 

filósofa Edith Stein, que considera a empatia como tradução da palavra alemã Einfühlung, que 

significa ―sentir em‖. 

Ranieri e Barreira (2012) definem empatia enquanto um ato em que um indivíduo 

compreende o outro como a si próprio, como se o primeiro pudesse sentir o que o segundo 

sente, através da ação imaginária de colocar-se no lugar do outro. Entretanto, seria impossível 

sentir exatamente o que outra pessoa sente. Se colocar no lugar do outro não faz com que um 

ser se torne o outro, e sim, apenas compreenda e reconheça o que há no lugar/condição em 

que o outro está.  

Waal (2010), em relação a empatia, foca no papel da promoção da conexão social e 

traz ao debate, como pode haver empatia nas medidas básicas tomadas por representantes 

políticos ao administrar uma cidade, além da ―[...] face oculta e cruel da riqueza de um país é 

que às vezes ela se produz à custa do investimento público, criando uma gigantesca classe de 

desfavorecidos com a qual ninguém se importa‖ (WAAL, 2010, p.6). Já Kaercher (2017) 

amplia a compreensão de empatia usando a Ciência Geográfica, uma vez que, segundo o 

autor, a Geografia se dá por meio de um diálogo entre o eu e o outro sobre diferentes espaços 

(2017, p.3).  

A palavra lugar no uso popular é atribuída a qualquer localização, seja de um objeto 

em uma casa, de uma pessoa em uma cidade, o local onde um cachorro é levado para passear 

etc. É simplesmente um espaço qualquer que pode não conter medidas certas e características 

bem definidas. Cabral (2007) cita Tuan (1983) em sua obra para explicar a relação entre 

espaço e lugar, ―para Tuan (1983), espaço e lugar são termos familiares e complementares: o 

que começa como espaço indiferenciado acaba assumindo a configuração de lugar, ao 

conhecermos o dotarmos de valor‖ (TUAN, 1983, apud CABRAL, 2007, p.8). Para Callai 

―[...] é no cotidiano da própria vivência que as coisas vão acontecendo, vai se configurando o 

espaço, e dando feição ao lugar‖. (2004, p.2). CABRAL acrescenta afirmando que ―[...] os 
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geógrafos humanistas admitem que o lugar permite focalizar o espaço em torno das intenções, 

ações e experiências humanas — desde as mais banais até aquelas eventuais ou 

extraordinárias [...]‖. (2007, p.8). 

No âmbito do fenômeno da empatia, o lugar está associado à condição de um 

indivíduo, assim, quando me coloco no lugar de outra pessoa para compreendê-la, estou me 

colocando na sua condição, física, emocional, socioeconômica, cultural etc. Já para a ciência 

geográfica, segundo Lopes, a categoria Lugar ―tem dois lastros de acepções principais: a 

Geografia fenomênica/humanista (Geografia cultural) e a Geografia Crítica (marxista – 

materialismo/histórico/dialético)‖ (2012, p.26). Este trabalho trata de Lugar a partir da 

definição da Geografia Humanística, que considera Lugar enquanto uma localização qualquer 

que um indivíduo possua algum vínculo.  

De acordo com Ana Fani Allessandri Carlos, 

o lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que seja aí que 

o homem se reconhece porque é o lugar da vida. (CARLOS, 2007, p.16). 

Callai coloca que ―cada lugar é a seu tempo e a seu modo, uma mistura de 

características próprias do lugar em si e das interferências regionais, nacionais e 

internacionais (2004, p.6)‖. Sendo assim, o lugar está relacionado a um ponto do espaço que 

apesar da construção individual, pode ter mais de um significado a depender de quem vive. 

Cada indivíduo possui uma relação com cada lugar, só esta pessoa é capaz de sentir como ela 

sente ao estar ou pensar sobre um determinado local.  

A relação entre a categoria geográfica Lugar e o termo lugar dentro do fenômeno de 

Empatia está associada a uma individualidade do ser. Na categoria geográfica, pode-se falar 

de uma individualização, pois cada pessoa possui a sua respectiva relação com uma porção 

espacial, que venha a se tornar um lugar para si. Na empatia, lugar vem atribuindo a uma 

posição/condição de outro, uma perspectiva que só aquele ser possui, sendo este indivíduo 

singular na sua experiência com natureza e nas suas relações sociais. No entanto, a concepção 

do termo lugar em empatia, apesar de remeter a uma individualidade traz consigo um 

movimento que exige de um indivíduo conter a sua personalidade (individualidade) para 

compreender a de outro, ou seja, a empatia exige que não se faça julgamentos das ações do 

outro, apenas o movimento de compreender a outra condição. No âmbito da Geografia, lugar 

também pode estar associado a uma memória coletiva, uma vez que, mesmo que cada ser 
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humano vivencie um local de uma determinada maneira, um coletivo pode estar ligado entre 

si através de uma experiência comum que se deu em determinado espaço, e que se tornou um 

lugar para todas as pessoas envolvidas. 

O lugar ao qual o ser humano remete sentimento não necessariamente existe no seu 

presente, pode ser um lugar que já existiu, pois, um lugar ―é um espaço vivido, de 

experiências sempre renovadas o que permite que se considere o passado e vislumbre o futuro 

(CALLAI, 2004, p.2)‖. Trazendo assim, a questão do imaginário para a compreensão da 

categoria geográfica Lugar, pois a pessoa deve utilizar de suas lembranças e da imagem 

representativa daquilo que não existe mais para novamente estar naquele lugar, nem que seja 

no plano dos pensamentos. Este âmbito da imaginação é marcante no que diz respeito à 

manifestação da empatia, em virtude de que, não é possível um indivíduo se colocar no lugar 

de outro literalmente. Assim, para exercer a empatia, o ser humano utiliza-se de sua 

imaginação para compreender a condição do outro, ou seja, um lugar na empatia origina-se 

dessa abstração. O lugar no exercício empático está na experiência em compreender algo que 

não é a si e nem a sua experiência, mas sim ao que remete apenas a outra pessoa.  

 No que se refere às interações humanas, há locais como as cidades, que possibilitam a 

ocorrência do fenômeno empático com mais frequência, pois, são um tipo de centro das 

relações sociais, onde é possível que espaços se tornem lugares com as vivências diárias. De 

acordo com Callai, ―compreender a lógica de organização deste espaço, permite que se 

perceba que as formas de organização são decorrentes de uma lógica que perpassa o 

individual, seja do ponto de vista da cidade como tal, seja das pessoas que ali vivem 

(CALLAI, 2004, p.3)‖.  

A empatia nos ambientes urbanos pode acontecer em cada esquina, como por 

exemplo: a interação em espaços públicos; o morador que se coloca no lugar de seu vizinho 

ao compreendê-lo por colocar uma música alta devido aos familiares que recebeu em um dia 

eventual; durante as conversas entre amigos, conhecidos, familiares etc.; além dos exemplos 

que acontecem sem que as pessoas estejam em contato com outras, como um senhor que ao 

ver uma reportagem sobre a criminalidade em um bairro para pra pensar na condição daqueles 

envolvidos no mundo do crime e percebe que há pouquíssimas alternativas naquela 

comunidade; ao observar fotografias; ao ouvir músicas dentre tantas outras situações no 

cotidiano urbano.  
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A todo o momento um espaço se tornar lugar para alguém na cidade, e a manifestação 

social do indivíduo originada das experiências com diversos lugares pode ser alvo de um 

futuro movimento empático. Ainda sobre a cidade, haverá espaços que possuem 

particularidades no que diz respeito à interação das pessoas, como os hospitais, academias, 

bares, lojas em geral, escolas etc. Em relação ao último, aos ambientes de ensino, a empatia 

pode ser algo constante, principalmente na relação professor e aluno(a), fora os demais 

ambientes da escola, que coloca por muita das vezes grupos com estilos, hábitos e gostos 

diferentes no mesmo espaço. Para além dos conteúdos, o ambiente escolar pode formar 

pessoas que exercitem a empatia, de modo a produzir mudanças em outros espaços. 

Uma disciplina escolar capaz de inserir nos seus conteúdos a empatia é a Geografia. 

Com a Ciência Geográfica é possível analisar a produção da cidade pelo ser humano, com a 

empatia, os estudantes estariam aprendendo sobre a cidade a partir da condição de cada um 

que a produz. Com isso, de acordo com Kaercher (2017), 

a Geografia fala dos outros países, continentes, paisagens, regiões, etc. Mas, 

mesmo dentro de nosso universo (a cidade, o estado, a região) como 

entender estes espaços sem pensar no outro, seja isto as diferenças de classe, 

gênero, raça/etnia, geração, religião, posições políticas, etc.? E haja etc. 

nisso! Como entender este outro, este ‗diferente‘, o não eu, se eu não fizer 

uma reflexão em que eu me distancie de minhas posições, de minhas 

‗verdades‘? (2017, p.6). 

Kaercher faz um movimento de estudar a condição do outro para compreender a sua 

produção espacial e representá-la da forma mais próxima possível da realidade. Dentro dos 

conteúdos da Geografia lecionados nas escolas, haverá aqueles que são mais propícios a se 

pensar a cidade de maneira empática, como os conteúdos trabalhados na Geografia Urbana 

(segregação espacial, gentrificação, lazer, espaços públicos, problemas ambientais etc.). Vale 

ressaltar que outros conteúdos da Geografia também poderiam conter um movimento 

empático, por exemplo, os relacionados à formação geológica e clima, que podem ser pontos 

de partida para compreender a condição do outro em outras localidades do planeta. 

 

Os conteúdos de Geografia Urbana 
 

A busca pela empatia nas ações do professor de Geografia em sala de aula iniciou-se 

analisando o Conteúdo Básico Comum (CBC) da Secretaria de Educação do Governo de 

Minas Gerais, documento que contém a estruturação de ensino da Ciência Geográfica. Assim, 

se o CBC prevê e permite a flexibilidade da prática dos conteúdos geográficos, se torna maior 

a possibilidade da existência da empatia nas aulas de Geografia, uma vez que, uma proposta 
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mais rígida ou não direcionada a algo que dê margem a empatia, pode resultar em 

metodologias que não facilitem o exercício empático pelos estudantes e professores. 

 De acordo com Bueno et al. (2008, p.1) o CBC contém os principais conceitos da 

Geografia que são essenciais na caracterização desta disciplina, dando-lhes uma identidade. 

Bueno et al. ressaltam que a estruturação dos conhecimentos a serem trabalhados na 

Geografia ―[...] são flexíveis e devem ser ordenados pelos professores, de acordo com as 

necessidades básicas de aprendizagem dos alunos e a identidade e as inovações da escola 

[...]‖.(BUENO, 2008, p.1). Tendo em vista está flexibilidade, cabe ao professor(a) pensar em 

metodologias que estimulem a empatia nos estudantes.  

O ensino da Geografia escolar contempla os aspectos físicos e abstratos da produção 

espacial e de acordo com a autora, a Ciência Geográfica ―[...] contribui para o 

desenvolvimento da autonomia, a compreensão dos direitos, dos limites e potencialidades da 

ciência e da tecnologia e os desdobramentos que tal desenvolvimento trouxe na construção 

das espacialidades.‖ (BUENO et al., 2008, p.3), além de que, segundo Cavalcanti, o ensino de 

Geografia possibilita ―crianças e jovens compreenderem o mundo em que vivem e atuam, 

numa escola organizada como um espaço aberto e vivo de culturas‖ (1999, p.1). 

Os critérios estabelecidos para seleção dos conteúdos da Geografia Escolar são 

divididos em quatro segmentos, que são eles: Científico; Crítico; Cultural e Socioambiental. 

Dentre estes critérios, o que mais possibilita a associação com a prática da empatia é o 

Cultural, uma vez que, segundo Bueno et al., ―[...]incorpora a explicação perceptiva, subjetiva 

e contextualizada da diversidade cultural dos espaços geográficos, identificados na tradição, 

etnia, religião, linguagem, costumes, crenças, gênero e valores [...]‖. (2008, p.6), pois, são 

características englobadas pelo exercício empático, como por exemplo, reconhecer a cultura 

do outro e suas condições. 

 Portanto, o CBC abre uma possível margem para que o professor(a) desenvolva 

alguma metodologia na sala de aula que estimule nos estudantes o exercício da empatia. Ao 

trabalhar conteúdos que versem sobre a categoria geográfica Lugar ou ao próprio ambiente 

urbano como um todo, o educador estará esbarrando em possibilidades de exercer a empatia. 

Basta vermos que a aprendizagem da categoria Lugar exige dos estudantes, de acordo com 

Bueno et al., que reconheçam as particularidades das populações, as ―características físicas, 

bem como as formas como essas condições são enfrentadas, transformadas ou determinantes 

de certo modo de vida nos diferentes lugares do planeta‖ (2008, p.7).  
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O Lugar para Bueno et al. ―[...] se expressa nas Geografias do cotidiano, tanto através 

das subjetividades, quanto da participação cotidiana nos não lugares representados, por 

exemplo, pelos shoppings centers, vias de trânsito com fluxo intenso, parques, cachoeiras, 

clubes e outras áreas de lazer.‖ (2008, p.12).  Vale ressaltar, que nem todos os espaços de uma 

cidade o indivíduo consegue criar um vinculo, pois, a depender dos recursos financeiros e 

políticos que este possui, terá dificuldades de acessar certos locais, como shoppings distantes 

sem que tenha um carro ou transporte público que o possibilite deslocar-se até o 

estabelecimento.  

O mesmo acontece com os locais que devem pagar pelo uso, caso a pessoa não possa 

pagar, provavelmente este espaço não fará parte da sua rotina de uso da cidade. 

Diferentemente dos espaços públicos, em que de acordo com Cavalcanti, ―são lugares da 

coabitação, onde se podem expressar as infinitas diferenças, onde ocorrem explicitações das 

divergências, das contradições, onde se promovem e se ampliam as possibilidades de 

construção de cidadania‖. (2011, p.5). 

O documento coloca que ao estudar cidades ―[...] os alunos precisarão se ver parte do 

processo de construção de um espaço de vida, que é produzido de maneira complexa.‖ (2008, 

p.11)., além de que, pelo protagonismo dos estudantes na cidade, Cavalcanti, ―[...] acentua a 

pertinência de incluir na escola uma discussão sistemática sobre espaço urbano, cidade, 

produção espacial, cultura, entre outros‖ (2011, p.). Portanto, os estudantes fazem parte da 

produção de um meio urbano, e por isso, possuem saberes a respeito da cidade, o que permite 

ao professor de Geografia, explorar estes conhecimentos adquiridos pela própria vivência 

citadina.  

Assim, ao estudar aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais sobre diferentes 

lugares, estamos estudando parte do contexto do outro, e a empatia poderá estar na maneira 

em que aprendemos sobre um indivíduo em diferente condição ou semelhante da que estamos. 

Em virtude do que foi mencionado, resta-me averiguar se a maneira como está ocorrendo o 

ensino de conteúdos referentes ao meio urbano nas aulas de Geografia, permite a prática da 

empatia, o que foi possível através da análise do questionário aplicado ao professor de 

Geografia.  

 

A perspectiva do professor de Geografia 
 

De maneira geral, para além de identificar se o professor é um praticante do exercício 

empático, buscou-se averiguar se o educador cria condições para que os alunos e alunas 
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manifestem atos empáticos ao decorrer das aulas de Geografia. Assim, as questões avaliaram 

se o professor desperta nos seus alunos e alunas as categorias de Davis (1980, 1983 apud 

LIMPO et al. 2010), Preocupação Empática, Tomada de Perspectiva, Desconforto Pessoal e 

Fantasia nas aulas de Geografia. 

 O roteiro do questionário do professor inicia-se com o número 4, pois as que 

antecedem a quarta são respectivamente, ‗Endereço de e-mail:‟; „Gênero:‟ e „Idade:‟. Segue 

adiante as questões e suas respectivas respostas.Questão 4: ‗Ao trazer alguma temática que 

envolva conflito entre grupos distintos, levo para a sala de aula os argumentos de cada um‟. 

Resposta: o educador respondeu que ‗Na maioria das vezes acontece isso comigo‟, indicando 

assim, o que Davis (1980, 1983 apud LIMPO et al. 2010) aponta como Tomada de 

Perspectiva, que seria uma tendência para considerar os argumentos do outro.  

As questões que também manifestaram a Tomada de Perspectiva por parte do 

professor de Geografia foram a Questão 5: ‗Motivo meus alunos e alunas durante as aulas a 

se colocarem no lugar de pessoas que possuem diferentes condições de acesso aos meios de 

transporte, saneamento básico, alimentação e moradia das delas‟. Resposta: „Sempre 

acontece isso comigo‟, e a Questão 6: „Ao trabalhar temas que envolva problemas 

ambientais, de moradia e de violência me preocupo em trazer a perspectiva dos grupos mais 

afetados‟. Resposta: „Sempre acontece isso comigo‟. As questões 5 e 6 em especial estão 

associadas ao fato do educador facilitar o exercício empático nas aulas a partir de uma 

situação que ele traz, podendo vir a estimular nos estudantes a Preocupação Empática 

(DAVIS, 1980, 1983 apud LIMPO et al. 2010) 

 Já a Questão 7: ‗Ao ministrar um conteúdo referente a minorias sociais, facilmente me 

deixo envolver pelos seus sentimentos‟. Resposta: „Sempre acontece isso comigo‟, indica a 

manifestação do que DAVIS (1980, 1983 apud LIMPO et al. 2010) coloca como Preocupação 

Empática, uma capacidade de nutrir sentimentos e compaixão por outra pessoa. 

 Seguindo a análise do questionário do professor, diferentemente das perguntas 4, 5, 6 

e 7, as questões 8, 9, 10, 11 e 12 são questões abertas, permitindo explorar um pouco mais a 

temática da pesquisa. Questão 8: ‗Você percebe se os estudantes se colocam no lugar de 

outras pessoas através dos conteúdos ministrados por você? Se sim, em que momento da aula 

isso costuma acontecer com mais frequência, em exercícios, intervenções, conversas fora da 

sala de aula etc.?‟. Resposta: ‗Em momentos da relação explanação/interação do aluno com 

o conteúdo da aula‟. Evidencia-se neste momento a categoria Fantasia (DAVIS, 1980, 1983 
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apud LIMPO et al. 2010), pois o professor acredita que nos momentos em que está explicando 

o conteúdo e se interagindo com os estudantes, estes fazem o exercício fictício de se 

imaginarem na condição daqueles que o educador está se referindo no conteúdo da aula.  

Para além de falar de conteúdo, é necessário direcionar a linguagem para que a 

empatia seja estimulada, ou mesmo a criação de atividades, e pra isso a Questão 9 perguntou: 

„Você cria condições para que os alunos e alunas pratiquem a empatia em sala de aula? Se 

sim, como?‟. Resposta: ‗Sim. Lendo um texto (ex. notícia), vendo um vídeo e debatendo a 

situação do grupo ou comunidade afetada por um determinado problema ou situação‟. 

Assim, o educador cria condições para que a empatia aconteça, pela sua forma de explicar os 

conteúdos e pelas atividades desenvolvidas em sala. 

 A questão 9 e a resposta do professor englobam as quatro categorias de Davis (1980, 

1983 apud LIMPO et al. 2010), pois a Tomada de Perspectiva neste cenário pode ser 

identificada no ato dos estudantes adotarem os pontos de vistas de outros no debate em sala 

ou mesmo na compreensão daqueles que estão estudando nas atividades elaboradas pelo 

professor; a Preocupação Empática no momento em que os estudantes indagam sobre as 

condições das pessoas em que estão se referindo nos estudos; o Desconforto Pessoal no 

próprio clima de debate ou mesmo na apreensão/desconforto gerada por aquele indivíduo que 

está sendo estudado e sua respectiva realidade; e a Fantasia pode estar nas atividades de casa, 

em que os estudantes devem analisar o contexto social estudado e inserir na análise uma parte 

que traga como seria morar na realidade estudada para aquele aluno ou aluna. 

A prática da empatia torna-se mais consolidada quando se tem um propósito, de fato 

se colocar no lugar do outro. Com isso, é preciso averiguar se o professor está convencido que 

é algo próspero para o ensino o exercício de empatia nas aulas de Geografia, e para isso 

utilizei da Questão 10, que pergunta: „Quais vantagens e desvantagens você vê no exercício 

dos alunos e alunas se colocarem no lugar de outros?‟. Resposta: ‗Aumenta a relação de 

cidadania, cresce o sentimento de solidariedade, e fora as noções de respeito, tolerância e 

busca por justiça e igualdade‟. Através desta resposta, pode-se notar que o educador 

entrevistado acredita no papel positivo da prática da empatia nas aulas de Geografia, havendo 

com isso contribuições sociais para além da aprendizagem de conteúdos conceituais. 

A pergunta de número 11 teve como objetivo identificar uma ação empática do 

professor em uma situação de sala de aula. Questão 11: ‗Quando um estudante faz um 

comentário que demonstra um entendimento errado da matéria como você utiliza este 
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comentário para o desenvolvimento dos conteúdos?‘. Resposta: ‗Transformando a opinião 

emitida em fonte de debate sobre a temática‟. A empatia acontece em não menosprezar a 

opinião do outro, pois quem fala parte de uma condição e entendimento de mundo. O ato do 

educador de transformar a resposta do aluno ou aluna em um conteúdo para debate pode ser 

considerado um ato de empatia quando o estudante possui a possibilidade de se expressar sem 

que haja interrupções ou julgamentos que o impeçam de colocar em debate o seu ponto de 

vista.  

 Por fim, na questão 12, buscou-se uma reflexão geral sobre a Geografia e a empatia, a 

qual a pergunta foi: „Você acredita que a Geografia é uma disciplina que apresenta boas 

possibilidades de realizar conexões com a empatia? Por qual motivo? Em quais conteúdos 

essa possibilidade se revela mais presente?‟. Resposta: ‗Creio piamente que sim. É uma 

disciplina que envolve análises concretas e constantes sobre situações vividas pelo(a) 

aluno(a), sendo muito atrativo o debate. São vários os conteúdos: aqueles relacionados à 

sustentabilidade e ao meio ambiente; economia (produção, uso e distribuição); grupos 

sociais, suas características e seus comportamentos (demografia, urbanização, ocupação do 

solo urbano e rural, educação, trabalho)‟.  O educador nesta resposta não só enfatiza que a 

empatia pode ser praticada em aulas com os conteúdos referentes ao meio urbano, como 

também a outros pertencentes à disciplina de Geografia.  

 

Considerações finais 
 

Reconhecer a empatia no ensino dos conteúdos de Geografia Urbana faz com que a 

temática estudada em aula deixe de ser meramente um tema e passe a ser uma realidade de 

outro ser humano, que, assim como o estudante, produz o espaço de convivência. A 

aprendizagem através do uso da empatia seria uma forma de estudar os conteúdos da 

Geografia Urbana de maneira que os estudantes praticassem o ato de se colocarem na 

condição daqueles que estão estudando, permitindo que compreendam diferentes realidades 

socioeconômicas. A educação por si só já se revela enquanto um movimento empático, uma 

vez que o professor(a) tem possibilidade de a todo o momento se colocar no lugar do 

estudante para entender a partir de que condição o aluno ou aluna intervém na aula.  

Nesta pesquisa, constatou-se que a categoria geográfica Lugar e o lugar no exercício 

empático possuem semelhanças ao se referirem a um local que guarda suas particularidades, 

seja um lugar concreto, como um ponto em uma cidade, ou uma pessoa, enquanto o próprio 

lugar a se compreender. Já no que se refere às respostas, a análise do questionário respondido 
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pelo professor evidencia a possibilidade de prática e a importância da empatia nas salas de 

aulas de Geografia, principalmente ao estudar conteúdos referentes ao meio urbano. Além do 

educador participante da pesquisa ser um profissional da educação que cria condições para 

que a empatia seja praticada em sala de aula. 
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Resumo:A geografia física vem sendo pouco abordada nas aulas de geografia na educação básica, no entanto a 

compreensão dela é fundamental para que o aluno entenda sua realidade. Com objetivo de contribuir na 

superação deste processo, o presente trabalho apresenta uma reflexão de uma atividade realizada com alunos do 

ensino médio, ressaltando o uso da linguagem cartográfica nas aulas de geografia associada os impactos 

ambientais da represa de Furnas no município de Alfenas-MG. Ao fim da atividade pode-se observar que o aluno 

mapeador consciente consegue realizar uma análise crítica da dinâmica da natureza, atrelada às ações sociais, 

tendo como principal instrumento a linguagem cartográfica. 

Palavras-chave:Cartografia; Ensino de Geografia Física; Impactos ambientais 

  

 

Resumen:Geografía física ha sido poco abordada en las clases de geografía en educación básica, sin embargo 

su conocimiento es esencial para los estudiantes a comprender su realidad. Para contribuir a la superación de este 

proceso, el presente trabajo presenta una reflexión de una actividad realizada con estudiantes de secundaria, 

haciendo énfasis en el uso de clases de geografía cartográfica uniéndose a los impactos ambientales de Presa en 

el municipio de Alfenas-MG. Al final de la actividad se puede observar que el alumno puede realizar consciente 

Mapper un análisis crítico de la dinámica de la naturaleza, acciones sociales fijos, teniendo como principal 

instrumento el lenguaje cartográfico . 

Palabras Claves: Cartografía; Enseñanza de la geografía física; impactos ambientales 

 

 

Introdução 

 

 No processo de formação de professores o estágio é um dos instrumentos mais 

importantes, pois possibilita ao aluno vivenciar a sala de aula em todas as suas dimensões. O 

presente trabalho é uma reflexão teorizada de uma prática pedagógica, realizada durante o 

estágio, com alunos do primeiro ano do ensino médio integral em uma escola estadual do 

município de Alfenas em Minas Gerais. 
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Figura 1 - Mapa de Localização do município de Alfenas - MG.

 
Fonte: IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Autor: Caio de Luca do Nascimento 

 

A prática efetuou-se por meio da parceria realizada para o estágio supervisionado 

entre a Universidade Federal de Alfenas e a escola estadual, a temática foi proposta pela 

supervisora de estágio, com objetivo de atender uma demanda da escola que consistia 

principalmente em associar os conteúdos da educação básica ao contexto local do município 

de uma forma crítica. 

A prática foi planejada com o objetivo de trabalhar os impactos ambientais 

provocados pela instalação da Usina Hidrelétrica de Furnas no município de Alfenas-MG, 

este é um dos trinta e quatro municípios atingidos pela instalação da Usina. A proposta 

aplicada partiu de uma argumentação sobre o processo de instalação da Represa e seus 

desdobramentos históricos para os moradores do município, tendo como principal condução 

da atividade a linguagem cartográfica. 

O principal objetivo da prática foi instigar os estudantes à um entendimento crítico da 

realidade, ressaltando a relação dos elementos físicos com os elementos socioeconômicos, por 

meio do processo de construção de produtos cartográficos. Avançando para a análise dos 

mesmos, de forma que ao final da prática os alunos chegassem na compreensão da 

transformação da paisagem, considerando os conceitos geográficos e as relações espaciais. 
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Metodologia  

  

A pratica pedagógica foi desenvolvida como parte integrante do estágio curricular em 

uma escola estadual. Antes da aplicação da prática houve um período de observação do 

cotidiano escolar, com objetivo de entender a dinâmica da escola e ter uma ideia do perfil dos 

alunos, elementos essenciais no processo de planejamento da prática pedagógica. Neste 

período também foi definido junto com a professora supervisora do estágio o tema a ser 

trabalhada, a duração da atividade e o dia da aplicação. 

Após o período de observação foi realizado o planejamento da prática aplicada na 

escola. A atividade se propôs a problematizar a transformação da paisagem e os impactos 

socioambientais causada pela implementação da Usina Hidrelétrica de Furnas no município 

de Alfenas- MG, com objetivo de trabalhar a relação sociedade natureza, considerando a 

dinâmica de cada um, buscando por meio do processo de construção do mapa, mediar e 

associar o pensamento geográfico e espacial dos alunos.  

 A atividade foi realizada em um dia, com um total de três aulas de cinquenta minutos 

cada, totalizando 2h30min. Os estudantes da turma foram organizados em trios com objetivo 

de desenvolverem o conhecimento e construírem o mapa síntese de forma coletiva. 

 Os recursos didáticos utilizados foram:  Folha vegetal (1 para cada trio), papel sulfite 

com bases cartográficas impressas (3 por trio), lápis grafite, lápis de cor (Verde e azul), 

borracha, fita crepe, régua, carta topográfica do município, giz para quadro (mínimo de 4 

cores diferentes). Todos materiais necessários foram disponibilizados pela escola. 

A realização da prática foi acompanhada por três professores de diferentes 

disciplinas, que ao final realizaram uma avaliação escrita desta e dos estagiários, 

considerando a postura dos docentes em formação e a qualidade da prática proposta.  

 

Desenvolvimento  

 

A primeira etapa da prática ocorreu de forma expositiva e dialógica, com auxílio de 

uma carta topográfica para visualização da área, foi feito uma introdução ao tema, 

delimitando o contexto histórico, formação e transformações espaciais. Também tratamos de 

impactos ambientais gerados pela implantação da Represa de Furnas com enfoque no 

município de Alfenas. 
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Os alunos se envolveram e apresentaram relatos de seu conhecimento, colhidos de 

familiares e conhecidos que lhes contaram sobre a ―chegada da água‖ na região, destacaram 

inclusive a descrença da população na possibilidade do ocorrido, principalmente por parte 

daqueles que perderam parte de suas terras e até mesmo moradias. As manifestações dos 

alunos foram apropriadas à dinâmica da aula e enriqueceram a problematização.  

 No segundo momento foi explicado  aos alunos detalhadamente como desenvolveriam 

a atividade proposta, que consistia na elaboração de um mapa do município de Alfenas a 

partir das curvas de nível da bacia hidrográfica, utilizamos nesta prática a bacia anterior a 

implantação da Represa de Furnas para que eles entendessem como era antes dos impactos. 

Após a explicação foram distribuídos aos estudantes (Figura 2), bases cartográficas, papel 

vegetal e lápis de cor, materiais necessários para a realização da atividade e com o auxílio dos 

estagiários os alunos fixaram o material na mesa para melhor manuseio e elucidaram algumas 

dúvidas, durante toda a atividade ficou representado no quadro as bases cartográficas para 

acompanhamento e discussão teórica com os estudantes.  

A partir dessa etapa buscamos trabalhar com os mapas para enriquecer as discussões 

prévias e para permitir maior domínio espacial dos alunos, é importante ressaltar que os 

alunos demostraram possuir mentalmente a representação espacial da cidade, fato que foi 

importante no desenvolvimento da atividade, segundo Simielli, ―devemos e podemos usar 

cada vez mais a cartografia em nossas aulas, pois ela facilita a leitura de informações para os 

alunos e permite um domínio do espaço de que só os alfabetizados cartograficamente podem 

usufruir‖. (SIMIELLI, 1999, p.108). 

 

Figura 2 – Bases cartográficas disponibilizadas aos alunos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

É importante ressaltar que em cada etapa de construção do mapa foram trabalhados 

conceitos pertinentes aquele momento, buscando junto aos alunos retomar conceitos já 
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conhecidos e estabelecendo relações com os conceitos trabalhados na atividade, buscou-se 

também através da prática estabelecer os três níveis de atividade da cartografia propostos por 

Simielli (1999), localização e análise, correlação e síntese, estas que teoricamente no ensino 

médio o estudante tem condições de trabalhar. 

Tratando deste aspecto, trouxemos a perspectiva da geografia física pela abordagem 

sistêmica que de acordo com Suertegaray (2010), esta visa a integração dos aspectos físicos e 

humanos no processo de aprendizagem, assim como apontados pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) 

Que não seja apenas centrada na descrição empírica das paisagens, tampouco 

pautada exclusivamente pela explicação política e econômica do mundo; que 

trabalhe tanto as relações socioculturais da paisagem como os elementos 

físicos e biológicos que dela fazem parte, investigando as múltiplas 

interações entre eles estabelecidas na constituição dos lugares e territórios 

(BRASIL, 1998, p. 24). 

A partir deste momento delimitou-se o município de Alfenas no papel vegetal 

utilizando a base disponibilizada, consistindo o primeiro passo de reconhecimento espacial no 

processo de construção do mapa. Posteriormente realizamos a representação das principais 

curvas de nível dentro dos limites do município, trabalhamos também o conceito de curva de 

nível com os estudantes que de acordo com Miranda (2002) 

Como as curvas de nível permitem uma leitura de conjunto da carta apenas 

para a visualização das áreas de maiores ou menores declividades 

(MARTINELLI, 1991, p. 134), a interpretação do relevo nas cartas 

topográficas pode se apoiar na relação entre a morfologia e a drenagem, a 

qual possibilita identificar: as áreas mais elevadas e as mais baixas pelas 

nascentes e confluências dos rios; a orientação das vertentes pela direção dos 

cursos d‘água; as planícies e várzeas ou as vertentes maisou menos íngremes 

pelo traçado mais sinuoso ou mais retilíneo dos rios. Essa relação entre 

morfologia e drenagem permite a construção de um quadro conceitual para a 

interpretação do relevo mapeado, não mais em termos apenas de alto e baixo, 

subida ou descida, mas se referindo a vales, topos, interflúvios, divisores de 

água, bacias hidrográficas, etc. Enfim, a interpretação do mapa não depende 

apenas dos conhecimentos cartográficos, mas também do quadro conceitual 

relativo ao objeto da representação, sem o qual o mapa não tem significado. 

Partindo desse pressuposto, concluímos que o ensino-aprendizagem do mapa 

de relevo deveria abordar desde o início a noção de relevo em sua relação 

com a drenagem. (MIRANDA, 2002, p.228) 

Elaborada a base do mapa, iniciou se a construção de um perfil topográfico junto com 

os alunos. Neste momento fica evidente outros aspectos a serem salientados com a atividade; 

a exploração de conceitos cartográficos, escalas, organização e ordem presentes no mapa, 
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buscando alcançar níveis mais avançados da cartografia. Simielli afirma que,  

O que eu tenho presenciado no ensino, embora não possa afirmar com a 

precisão estatística, pois não fiz pesquisa a respeito, é que nas escolas os 

professores trabalham com os alunos no nível da localização e análise, que é 

o primeiro nível, o nível mais elementar de se trabalhar em sala de aula. Eles 

não chegam ao segundo e terceiro níveis, que são níveis mais ricos no trato 

da informação. (SIMIELLI, 1999, p.102) 

O perfil foi traçado no próprio caderno dos alunos (Figura 3), essa atividade 

possibilitou trabalhar os diferentes tipos de visão dos alunos sobre o mapa, carta topográfica e 

aguçar o olhar geográfico ao relevo. Neste momento introduzimos o conceito de Bacia 

Hidrográfica à discussão, o que ela é, sua importância e suas potencialidades.  

 

Figura 3- Perfil topográfico elaborado pelos alunos durante a atividade. 

 
Fonte: arquivo pessoal dos autores. 

 

Após a finalização do perfil, iniciamos a terceira etapa,  que consistia  em delimitar no 

mapa a bacia hidrográfica ―original‖ do município, essa que se refere ao período anterior ao 

represamento da água para a Hidrelétrica de Furnas. Como haviam compreensão das curvas 

de nível, eles coloriram em seus mapas os rios principais e afluentes mais relevantes que 

sofreram alteração nos cursos d'água até o limite da cota determinada pela Usina, a partir das 

curvas de nível e da altitude. Trabalhando o processo de inundação e relacionando altitude, 

localização das bacias, hierarquia, ordem e os impactos socioambientais gerados a partir desse 

processo.  

A partir deste momento trabalhamos de forma mais aprofundada a questão dos 

impactos socioambientais gerados pela implementação da hidrelétrica. Apresentamos as leis 

que regem a manutenção do meio ambiente no país (as principais), sobretudo o Novo Código 

Florestalleis nº 12.651/2012 e nº 12.727/2012 ressaltando a importância das mesmas. Foram 
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focados neste momento o que são Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de 

Preservação Ambiental (APA) áreas de conservação e como elas devem ser delimitadas e qual 

sua importância para o meio ambiente. 

Após esta apresentação foi realizado um breve debate com os estudantes sobre as 

impressões sobre o tema apresentado, a existência ou não destas áreas na região, constatando 

junto dos estudantes a inexistência das áreas de preservação e os impactos socioambientais 

gerados a partir disto, pautado sempre no espaço geográfico em que os alunos estão inseridos 

e seu constante processo de transformação. 

Trabalhamos algumas questões com os estudantes para instigar uma análise critica das 

transformações da paisagem como: Qual a situação atual de Furnas? As nascentes e entorno 

estão preservadas? Existem falhas na legislação? Senão esta negligencia gera impactos? De 

acordo com Simielli. 

No eixo em que os alunos trabalharão com produtos cartográficos já 

elaborados, mapas, cartas e plantas nos três níveis de leitura dos produtos 

cartográficos a resultante final é o aluno leitor crítico. Portanto, neste 

encaminhamento o aluno terá condições de retirar do mapa os elementos 

fundamentais para a leitura das informações representadas. (SIMIELLI, 

1999, p.102). 

A partir desta discussão buscamos compreender em conjunto a realidade da Represa, 

sua função social, impactos e ocupação do solo no seu entorno. Nossa proposta a partir destes 

questionamentos era relacionar a realidade com a legislação para que os alunos construíssem 

no mapa um espaço hipotético ideal para a conservação das margens da represa. 

Dando seguimento a construção do mapa, propusemos então a partir da discussão a 

elaboração da área de preservação ideal a ser realizada às margens da represa de Furnas, 

buscando a compreensão dos alunos sobre o Código Florestal, e sua delimitação no mapa. O 

objetivo foi representar com a cor verde no mapa, as áreas que deveriam ser preservadas ao 

entorno de toda bacia, tendo como parâmetro as curvas de nível do mapa e levando em 

consideração as exigências do Código Florestal. 

A idealização da área de preservação no mapa teve o intuito de levar os alunos a 

compreender as transformações da paisagem por meio dos impactos causados pelo homem, 

assim como a possibilidade de se obter desenvolvimento respeitando o meio ambiente, 

mesmo que seja,  em um mega empreendimento como a instalação de uma hidrelétrica, 

amenizando os impactos através da preservação ambiental e das possibilidades de 

transformação em um ambiente equilibrado.  
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Como última etapa da atividade discutimos as convenções cartográficas, o que o mapa 

representa, título, legenda, discutindo os símbolos, as cores e os lugares representados de 

acordo com Martinelli.  

A representação do espaço envolve, portanto, o desenvolvimento da 

capacidade de representar o conhecimento já construído em nível prático. É 

neste momento que entra em cena a função simbólica que, desde criança, em 

tenra idade, permite o uso de signos. Dá-se, assim, o início da construção da 

relação entre o significante (o que a criança desenha) e o significado do 

signo (o que a criança pensa). É a criação da legenda. Depois, aos poucos, 

passa a elaborar um sistema gráfico que lhe servirá para esboçar uma 

representação. (MARTINELLI, 2005, p.55). 

Trazendo a importância das convenções cartográficas, levando a reflexão sobre os 

elementos que compõem os instrumentos cartográficos, buscando a finalização de um 

processo de produção cartográfica. Contribuindo assim, na formação de leitores críticos e 

mapeadores conscientes como apontado por Simielli (1999), utilizando a linguagem 

cartográfica como instrumento de análise do espaço, para desenvolver o pensamento crítico 

espacial dos alunos, associando os conceitos trabalhados a realidade cotidiana.   

 

Figura 4 – Mapas produzidos e finalizados pelos alunos durante a atividade 

 
Fonte: arquivo pessoal dos autores. 
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Considerações Finais 

 

Todas as etapas realizadas pelos alunos foram avaliadas. Valorizou-se a participação 

dos alunos buscando a capacidade de elaboração e de análise do produto final, juntamente 

com as discussões propostas, observando a correlações e sínteses que estes conseguiram 

produzir a partir da leitura do mapa considerando sempre a visão geográfica. 

A atividade se deu de forma extremamente produtiva, contando com grande 

participação ativa dos alunos. Podemos perceber por meio da realização desta atividade como 

a cartografia escolar é enriquecedora, aguçando o senso crítico e associando diversos 

conceitos geográficos, além de possibilitar o entendimento da produção cartográfica como um 

processo, a leitura consciente do mapa e a compreensão da transformação do espaço. 

Por fim, evidenciamos a importância da prática de estágio supervisionado que 

possibilita aos graduandos em licenciatura a regência de aulas como ponto de partida muito 

importante na sua formação como professores, desde o ponto do planejamento a execução das 

aulas, de forma que contribui muito a formação, visando como princípio um ensino crítico e 

reflexivo de geografia para a formação de indivíduos mais atuantes na sociedade. Após o 

término da atividade os alunos relataram que a atividade foi interessante e agradável. 
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Resumo:A pesquisa desenvolvida no mestrado buscou explorar as potencialidades da argumentação no estudo 

do conceito de território em aulas de Geografia para os anos finais do Ensino Fundamental. Por meio de uma 

sequência didática que incluía a solução de problemas da cidade, as produções escritas dos alunos permitiram 

uma análise sobre mudança conceitual de território e cidade e sobre argumentar à luz de um raciocínio 

geográfico. A articulação entre as metodologias de ensino, argumentação e solução de problemas, e o conceito 

de território é a aposta de uma contribuição à formação cidadã dos alunos. 
Palavras-chave:território; argumentação; solução de problemas; formação cidadã; ensino de Geografia. 
 

 

Resumen:La investigación desarrollada en el maestro trató de explotar el potencial de la argumentación en el 

estudio del concepto de territorio en las clases de geografía para los últimos años de la escuela primaria. A través 

de una secuencia didáctica que incluye resolución de problemas de la ciudad, producciones escritas de los 

estudiantes permitieron un análisis del cambio conceptual del territorio y de la ciudad y sobre argumentar a la luz 

de un razonamiento geográfico. El vínculo entre la metodología de enseñanza, la argumentación y la resolución 

de problemas, y el concepto de territorio es la apuesta de una contribución a la formacion ciudadana de los 

estudiantes. 
Palabras Claves:territorio; argumentación; resolución de problemas; formación ciudadana; enseñanza de la 

geografía. 
 

 

Introdução 

 

A pesquisa realizada ao longo do mestrado concentrou-se inicialmente na procura pela 

consecução de uma estratégia didática que contribuísse à formação cidadã de alunos em aulas 

de Geografia. Discussões do ensino de Ciências fomentaram uma articulação profícua entre a 

solução de problemas e a argumentação adaptadas ao ensino de Geografia. A elaboração de 

uma sequência de aulas que abrangeu essas metodologias de ensino atreladas ao conceito de 

território foi a aposta para favorecer uma formação cidadã aos alunos de quatro turmas do 9º 

ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Cubatão-SP. A partir da aplicação 

da sequência didática (SD), ocorrida no 1º semestre de 2018, foi possível determinar a 
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ocorrência de mudanças conceituais e empreender análises dos argumentos das produções 

escritas dos alunos. A tentativa foi de identificar em momentos específicos da aplicação da 

SD se e de que forma a argumentação foi apropriada e se essa habilidade de alguma maneira 

favoreceu a (re)significação do conceito de território vivido, de cidade e de espaço urbano 

pelos alunos. Dessa forma, o objetivo geral perseguido ao longo da investigação foi verificar e 

identificar nas produções escritas dos alunos alguma forma para se avaliar a mudança 

conceitual do conceito de território e de cidade e a apropriação de habilidades como 

solucionar problemas e argumentar dentro de um raciocínio geográfico.  

 

Metodologia  

 

O modelo metodológico de investigação educativa adotado foi o da perspectiva 

interpretativa, nos moldes apresentados por Sacristán e Pérez-Goméz (1998). Nessa 

perspectiva, os fenômenos educativos foram investigados na realidade em que foi produzido, 

ou seja, na dinâmica da aula. A própria pesquisadora foi quem aplicou a SD e coletou os 

dados na sala de aula. A estratégia de investigação foi a indutiva-dedutiva, reunindo teorias e 

hipóteses de trabalho, dados (produções escritas) e acontecimentos do processo de aplicação, 

que incluíram variáveis e diferentes influências.  

A pesquisa se deu a princípio pela revisão bibliográfica dos conceitos de território, 

solução de problemas e argumentação para fundamentar a construção da sequência didática 

(SD). O esforço nessa etapa foi o de reinterpretar esses conceitos para a sala de aula. A SD foi 

aplicada com quatro turmas de alunos de 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de 

ensino de Cubatão-SP no primeiro semestre de 2018. 

A atividade escrita da primeira aula foi coletada num intento de mensurar os 

conhecimentos prévios dos alunos e para servir de parâmetro de comparação das prováveis 

mudanças conceituais em relação a outras aulas posteriores da SD. 

A observação participativa das aulas e a observação externa foram registradas, sendo 

que anotações foram essenciais à pesquisa no sentido de avaliar o desenrolar do processo 

argumentativo através das discussões orais dos grupos de alunos durante a resolução de um 

problema específico e selecionado para os fins de coleta de dados desta investigação. 

Da aula de resolução de um problema sobre a cidade, os argumentos redigidos pelos 

grupos de alunos foram coletados. Os argumentos analisados permitiriam identificar 
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mudanças conceituais sobre o território e a cidade, e avaliar sua qualidade e validade de 

acordo com a estrutura de argumento de Toulmin (2006) e pelos elementos de um raciocínio 

propriamente geográfico na concepção de Roque-Ascenção e Valadão (2014, 2017).  

Reforçando a necessidade de verificar a mudança conceitual, também foram aplicadas 

individualmente questões sobre território aos alunos para coleta e análise dos dados 

 

Desenvolvimento  

 

 A SD construída se constituiu em 32 aulas, em que atividades de role playing e debate, 

aulas teóricas e de interpretação e elaboração de textos, mapas e imagens, além de aulas 

específicas de resolução de problemas formaram sua base. A ideia central da SD foi a de 

enriquecer o conhecimento senso comum dos alunos a respeito de seu território vivido e ao 

mesmo tempo estimulá-los a resolver problemas e a argumentar. Para que esse movimento se 

desse, a todo instante foi preciso estabelecer relações entre os alunos e dos alunos com o 

professor de modo a que conhecimentos fossem compartilhados, conformando uma 

comunidade de aprendizagem em sala de aula. 

 Com a atividade inicial da SD propunha-se que os alunos falassem sobre sua cidade a 

um possível futuro morador de Cubatão. A ideia foi a de coletar os conhecimentos prévios dos 

alunos a respeito de sua cidade já na primeira aula. Da coleta, observamos que a cidade de 

Cubatão foi apontada pela maioria dos alunos muito relacionada às atividades práticas que os 

alunos realizam e às preocupações que rondam o cotidiano dos adolescentes. Exemplos de 

menções mais recorrentes nessa primeira atividade foram referentes à lazer como idas a um 

parque da cidade (Anilinas) e à lanchonete (McDonald´s). Com base nos critérios de 

avaliação das ideias dos alunos sobre o meio urbano (RUBIO apud GARCÍA PÉREZ, 2004), 

essas primeiras produções se encaixavam na totalidade no primeiro nível de formulações. 

Nele, as ideias têm muita relação com a experiência cotidiana e com os interesses individuais 

dos alunos, com elementos pouco relevantes sobre a cidade e muito detidos ao bairro onde 

moram, o que já havia sido considerado como hipótese. 
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Tabela 1 - Termos mais citados pelos alunos a respeito da cidade de Cubatão na aula 1. 

Termos mais citados pelos alunos Quantidade de menções 

Parque Anilinas 30 

Cinema 24 

McDonald´s 23 

Subway 17 

Total de produções 97 

Fonte: Elaborado por Livia Reis Dantas de Souza, 2018 

 

Na segunda etapa de coleta da pesquisa, os alunos tiveram que resolver um problema 

da cidade correspondente a discussões previamente realizadas nas aulas. A situação-problema 

proposta dizia respeito a uma favela de Cubatão chamada Vale Novo sobre a qual o grupo de 

quatro alunos devia decidir a permanência ou retirada das famílias do local. A expectativa era 

que com dados estatísticos, mapas, imagens da paisagem e artigos de jornal cedidos no 

problema os alunos utilizassem-nos para fundamentar a solução dada ao problema em relação 

à decisão sobre o local de moradia daquela população. Eles deveriam propor de que forma a 

realocação ou permanência daquela comunidade seria concretizada na resolução do problema 

propriamente dito além de justificá-lo. Vejamos como o problema foi proposto: 

Contexto: 

O Vale Novo é a mais recente favela de Cubatão. Cerca de cem famílias vivem lá. A 

área de mangue e de parte de uma propriedade privada foi invadida. Os barracos foram 

construídos na divisa entre Cubatão e São Vicente. A atual administração pública de Cubatão 

quer removê-los de lá.  

Problema: 

A população deve ser retirada de lá? Se sim, o que fazer com essa população? Onde 

eles poderiam morar (com referência ao mapa da cidade onde seria o lugar ideal para eles 

morarem)? A administração pública deveria pensar em um lugar alternativo para morarem? 

Qual? A prefeitura deve fazer com que aquela população seja incentivada a retornar ao lugar 

onde moram?  

A população deve resistir em ficar? De que forma? O que eles poderiam pedir da 

prefeitura em relação a melhorias no local? E o mangue? Sabe-se que ele é importante como 

um bioma. Como equilibrar a preservação ambiental e a permanência daquelas famílias?  
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 Uma primeira análise foi feita no sentido de buscar apreender o desenvolvimento do 

processo argumentativo. Os registros de aula realizados pela pesquisadora deram conta de 

coletar as discussões ocorridas entre os grupos na sala. Boa parte do que se apresenta como 

relevante à produção argumentativa – como interação, busca pelo consenso, avaliação de 

ideias, comunicação, inferências, interpretação dos dados, refutações e contra-argumentação – 

foi constatada no processo, no desenrolar da discussão em grupo. Uma análise mais 

aprofundada dessas discussões foi feita a partir dos tipos de pergunta que surgiram na 

atividade de resolução de problemas baseadas em Dalghren e Öberg (DALGHREN e 

ÖBERG, 2001 apud PALMA e LEITE, 2006) tanto direcionadas à professora quanto entre os 

alunos. São elas: enciclopédica, de compreensão, relacionais, de avaliação e de procura de 

solução. As do primeiro tipo relacionam-se ao significado de termos. As segundas têm a ver 

com o significado, não superficial, de conceitos. As terceiras implicam respostas que 

envolvem relações de causas e consequências entre dois ou mais elementos. As penúltimas 

envolvem comparação, avaliação e juízo de valor. As últimas visam à compreensão das partes 

de um problema complexo cuja resposta envolve a resolução do problema. Em todas as 

turmas, as perguntas de compreensão e de busca de solução prevaleceram. No início do 

processo, reincidem as de compreensão e ao final as de procura de solução. Uma interpretação 

desses dados foi a de que a pouca familiaridade com o processo de resolução de problema e o 

hábito de realizar mais exercícios em aulas do que resolver problemas apontavam uma 

ansiedade dos alunos em rapidamente trazer uma resposta a uma pergunta, não encarando-a 

com um problema complexo que prescinde uma solução simples. 

 Esse registro do processo argumentativo não revelou o argumento final, ou seja, as 

conclusões vinculadas aos dados a que os alunos chegaram. Isso só pôde ser reconhecido com 

a coleta e análise das produções escritas realizadas pelos grupos.  

 Dessa maneira, as produções escritas foram analisadas tanto da forma quanto do 

conteúdo dos argumentos apresentados pelos alunos. As duas formas de análise se deram a 

partir da proposta de Toulmin (2006) para a estrutura do argumento: pelas figuras invariáveis 

do argumento e pelas figuras dependentes do campo disciplinar. Assim, pela estrutura de 

argumento de Toulmin ou (TAP), perseguimos as figuras invariáveis do argumento – dado 

(D), conclusão/alegação (C), garantia (W), apoio (B), refutador (R), qualificador (Q)1. O 

vínculo dos dados (D) à alegação ou conclusão (C) foi a base da análise. Com isso, a 

finalidade era mostrar que ao vincular dados a conclusões os alunos sabiam construir um 
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argumento simples. Um segundo foco se deu nas estruturas que apresentavam refutadores (R), 

para mostrar uma maior facilidade dos alunos em argumentar ao contra-argumentar, 

apresentando ao refutar um refinamento no argumento. Por fim, as estruturas que possuíam 

apoio (B) foram avaliadas para justificar a ideia da existência de conteúdo geográfico no 

argumento, sendo que esperava-se que alguma discussão conceitual sobre cidade e/ou 

território surgisse.  

 Na análise pelas figuras dependentes do campo disciplinar, no caso, do conteúdo 

geográfico, a análise se deteve a alguns elementos da Geografia que caracterizariam o 

argumento como sendo tipicamente geográfico. A ideia de raciocínio geográfico explorada 

por Roque Ascenção e Valadão (2014) no estudo das espacialidades dos fenômenos 

geográficos serviu de fonte para sistematizar a análise por compartilhar de um entendimento 

que sintetiza o que se acata como conhecimento geográfico escolar. Para os autores, 

interpretar a espacialidade se dá através do raciocínio geográfico que reúne elementos 

conceituais, metodológicos e processuais. Basicamente, envolve conceitos de espaço, tempo e 

escala (conceitos estruturadores do raciocínio geográfico) e localizar, descrever e interpretar 

(tripé metodológico da Geografia) somados aos processos físicos e antropogênicos.  

Com fins de proceder a elucidação da espacialidade realiza-se o movimento de leitura 

do fenômeno considerando sua localização, descrevendo suas características e sua reação 

frente aos demais componentes do espaço onde ocorre e na conjugação entre essas ações e os 

referenciais teóricos eleitos se sistematiza a interpretação. (ROQUE ASCENÇÃO e 

VALADÃO, 2014, p. 6).  

Assim, a análise do conteúdo geográfico dos argumentos se deu pela ocorrência de:  

 uso ou discussão sobre conceitos como espaço, tempo e/ou escala;  

 presença ou tentativa de expressar aspectos de localização, descrição e interpretação 

na abordagem do fenômeno. 

 Começando pela estrutura dos argumentos, nas produções percebe-se que os alunos 

em geral ancoram a conclusão (C) aos dados (D) do problema para justificar, o que denota 

que os alunos foram capazes de construir um argumento simples. Nas conclusões acerca do 

que fazer a respeito das famílias, os alunos justificavam seus posicionamentos utilizando 

dados do problema ao descrever características do lugar ocupado por aquela comunidade. 

Como exemplos temos: 
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Nós achamos que eles deveriam sair de lá (C), pois eles vivem em uma 

situação precária, eles não têm água tratada, não têm acesso à vacinação e 

poliomielite, não têm prevenção contra a dengue e nem posto de saúde (D). 

 

A população deve sair de lá (C), porque aquele espaço não os pertence e não 

contém a infraestrutura adequada para morar (D). 

 Os refutadores (R) aparecem mais vezes quando os alunos pontuam quais seriam as 

consequências de os moradores ficarem, caso tenham optado por retirá-los, ou ainda na 

situação inversa, em que o grupo decidiu pela permanência da população, apresentando 

contrapontos de sua realocação. Isso é positivo do ponto de vista de que alguns grupos para 

além de argumentar, questionaram suas resoluções, inspirando um pensamento crítico sobre 

suas ideias ao contra-argumentar.  

Eles não devem resistir em ficar, mas se ficarem poderiam pedir para 

melhorar as ruas, acesso a esgoto, rede de água, mais poste de luz, mais 

médicos, mais segurança e mais casas para os moradores (R). 

 

Mas se eles não quiserem sair (R), tem que pedir ao menos um saneamento 

básico, energia, asfalto nas ruas e etc. Em relação ao mangue, eles vão ter 

que aguentar se quiserem ficar, pois eles têm a opção de sair. 

 A presença de apoio (B) que se esperava surgir pelas abordagens feitas ao longo da 

sequência de aulas que precederam a aplicação do problema – sobre o conceito de cidade que 

abriga interesses conflituosos, diferentes formas de apropriação do espaço urbano (áreas 

urbanas, comerciais, industriais, residenciais, de preservação, etc), desigualdades nas 

condições de moradia, coexistência de espaços públicos e privados – e que também aparecia 

nas discussões orais da resolução do problema, ocorrem em menor quantidade, mas ainda sim 

estão presentes.  

A população não deveria ser retirada de lá (C), porque tirar os 300 

moradores geraria um grande conflito (B), e não teria um bairro para abrigar 

a população. 

 

Esses ―predinhos‖ poderiam ser construídos no bairro Jardim São Francisco, 

pois é uma área urbana sem nenhum risco de afetar tanto a área ambiental 

quanto a industrial (que é muito presente na cidade) (B). 

 Já na análise do argumento a partir das figuras dependentes da Geografia, os alunos 

incorporam alguns elementos geográficos ao argumento. Isso ocorreu quando houve menção a 

dados locacionais (localização) de onde poderia ser a nova moradia da comunidade do Vale 

Novo. De certa forma, acreditamos que no esforço interpretativo houve ampliação da noção 
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escalar dos alunos. Ao comparar bairros da cidade sobre onde estariam os serviços essenciais 

e os benefícios de cada um e de cidades circunvizinhas, os alunos demonstram um raciocínio 

que envolve a ideia de distribuição ao elaborar sua solução.  

E sim, a administração pública deveria pensar em um bom lugar para 

morarem, podia ser no Jardim Nova República, Vila Natal ou Vila Nova. 

 

Eles poderiam se mudar para bairros mais próximos como Vila Nova, Vila 

Esperança, Vila Natal e Vila São José. A administração pública deveria 

pensar em um lugar que não precise de tanto custo para se morar. As pessoas 

poderiam por exemplo se mudar para o Vale Verde pois é o bairro mais 

próximo a eles. 

 Ao descrever as características do bairro Vale Novo eles também mostraram 

incorporar mais um aspecto do raciocínio geográfico: 

Em relação à população do Vale Novo, eles devem sair de lá, pois a área é 

de alto risco, não tem estrutura, tais como, as casas serem apenas de madeira, 

a área ser de mangue, não tem água tratada ou coleta de lixo, muito menos 

ruas asfaltadas. 

 

[...] as casas são de madeira, não tem saneamento básico, não tem 

iluminação, as ruas não são asfaltadas! 

 A questão temporal ainda está um pouco menos perceptível no argumento dos alunos, 

entretanto algumas produções vislumbram o potencial de transformação do espaço ao longo 

do tempo ao proporem a inclusão de novos equipamentos no bairro Vale Novo para torná-lo 

futuramente habitável. 

O que podemos fazer é colocá-los em um lugar provisório, enquanto fazem 

alguma mudança onde moram, como nas casas vazias do Vale Verde, e 

depois, se a prefeitura fizer a reforma, devem sim fazer com que estejam 

aptos a voltar ao lugar de onde vieram, pois eles não teriam onde ficar 

permanentemente, sem ter dinheiro. 

 Em relação à mudança conceitual, em comparação às impressões da primeira atividade 

de levantamento de conhecimentos prévios, pudemos verificar se houve ou não a 

compreensão do conceito de cidade e, por consequência, de território através dos argumentos 

que solucionaram o problema. Apesar de não surgir explicitamente na produção escrita, se 

comparado às primeiras manifestações escritas dos alunos na aula 1 sobre a cidade de 

vivência, foi possível visualizar que a compreensão sobre o que é a cidade na produção da 

resolução do problema já se desvincula de uma visão inicial estereotipada e senso comum a 

respeito dela. Remetendo à classificação de ideias dos alunos sobre o meio urbano (RUBIO 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
400 

apud GARCÍA PÉREZ, 2004), encontramos argumentos que se constituem em sua maior 

parte ao terceiro nível de formulação (em que o uso de conceitos como infraestrutura, tipos de 

moradia, equipamentos e valor surgem nas produções. Comparações entre diferentes bairros e 

tipos de moradia são feitas, indo além de suas experiências de vida no meio urbano. Começa-

se a compreender a desigualdade dos bairros no acesso a serviços e equipamentos) chegando 

até ao quarto nível (em que há aumento de percepção da escala espacial ao pensar-se em 

bairros mais distanciados dos alunos. Há o uso de conceitos complexos como desigualdade, 

conflitos e qualidade de vida. Existe uma noção da transformação espacial). Pensando em 

mudança conceitual, pode-se dizer que ela apresentaria um progresso em comparação às 

produções da aula 1 dos alunos. 

 No intuito de corroborar o achado, como as produções argumentativas analisadas 

foram realizadas em grupos, consideramos importante, para acrescer à análise de mudança 

conceitual das produções dos alunos, coletar dados sobre essa mudança de forma individual. 

Dessa maneira, foram aplicadas perguntas que permitiram aos alunos demonstrar sua 

compreensão do conceito de cidade e território. Os alunos foram instigados a responder as 

seguintes questões: 

Se alguns lugares da cidade deveriam ser áreas de preservação (como os 

mangues, por exemplo), por que as pessoas ocupam o mangue? Por que 

esses territórios são ocupados pela população de baixa renda? Como 

geralmente a cidade recebe as pessoas vindas de outros lugares? A cidade os 

acolhe ou expulsa? Como o Estado pode acolhê-las? 

 Como resultado, agora trabalhando sozinhos, e num total de 72 produções, a maior 

parte dos alunos (72%) sai do primeiro nível de formulação de Rubio apud García Pérez 

(2004), em referência às produções iniciais coletadas na aula 1, chegando a atingir o quarto 

nível de formulação (22%), evidenciando, mais uma vez, uma mudança conceitual a respeito 

da cidade. 

 

Considerações Finais 

 

 No geral, em nosso entendimento, o esforço dos alunos em resolver o problema, 

refletido em todos os argumentos, e as discussões que o antecederam envolviam a tentativa de 

buscar interpretar a espacialidade estudada, o que pode ter se dado já no processo 

argumentativo, não apenas identificável na análise do argumento, ou seja, do produto final. 
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Nesse sentido, resolver problemas, construir o conhecimento compartilhando-o com os 

colegas na argumentação oral e depois organizando-o ao redigi-lo como um argumento escrito 

contempla uma potencialidade de aprendizagem conceitual e de um raciocínio próprio da 

disciplina. É certo que é preciso avançar na promoção desse raciocínio geográfico junto aos 

alunos e dessa aprendizagem conceitual ao longo do ensino fundamental. Nos argumentos, o 

conceito e o raciocínio estão presentes, mas ainda demandam um aprofundamento na 

apropriação deles pelos alunos, pois entende-se não haver sido alcançado em sua totalidade. 

Avançar no sentido de procurar ampliar as formas de se trabalhar argumentação em Geografia 

na sala de aula proporcionando essas aprendizagens é um imperativo. 

 Pela análise tanto do processo (argumentação) quanto do produto (argumento) 

ocorrido, vemos o desenhar de uma habilidade que pode ser mais utilizada na Geografia para 

o ensino fundamental. Ao argumentar, vimos que os alunos puderam superar concepções 

simplificadas do conceito de cidade bem como utilizar aspectos importantes ao raciocínio 

geográfico. Interpretamos da análise que argumentar tem um grande potencial de ser 

trabalhado na Geografia, sendo facilitador de aprendizagens geográficas e de mudança 

conceitual. Por essas razões, defendemos ainda que sua aprendizagem tem um potencial de 

contribuir à formação cidadã dos alunos do ensino fundamental sendo que resolver problemas 

e argumentar sobre o território são uma dentre muitas outras perspectivas possíveis. 

Entretanto, apostamos nossas fichas que saber resolver problemas, posicionar-se, justificar-se, 

avaliar dados e informações, compreender mais a fundo o território e a cidade e pensar 

criticamente são habilidades e conceitos que a Geografia pode protagonizar para contribuir à 

formação cidadã dos alunos. 
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Resumo:O presente texto busca uma fundamentação para a relação entre a categoria trabalho no ensino de 

Geografia Crítica, pela mediação da educação, com o intuito de contribuir teórica e epistemologicamente. Nosso 

embasamento para tal análise parte dos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, que toma o trabalho e suas 

variâncias como elementos de primeira ordem para se pensar a educação. Assim, consideramos importante esta 

perspectiva pedagógica para o ensino de Geografia Crítica, que busca uma construção do conhecimento 

geográfico nos alunos de forma a suscitar compreensão para analisar e, também, de intervir no espaço 

socialmente produzido. Para tanto, o percurso a ser percorrido neste trabalho parte da análise entre trabalho e 

educação e, em momento seguinte, buscamos demonstrar como essa relação pode ser rica para o ensino de 

Geografia Crítica. 

Palavras-chave:Educação geográfica; fundamentos teóricos; mediação; produção do conhecimento; 

produção do espaço. 

 

 

Resumen:El presente texto busca una fundamentación para la relación entre la categoría trabajo en la 

enseñanza de Geografía Critica, por medio de la educación, como un intuito con el fin de contribuir teórica y 

epistemológicamente. Nuestro fundamento para tal asunto parte de los presupuestos de la Pedagogía Histórico-

Crítica, que toma el trabajo y sus varianzas como elementos de primer orden para pensar la educación. Asimismo 

consideramos importante esta perspectiva pedagógica para la enseñanza de la Geografía Crítica, que busca la 

construcción de un conocimiento geográfico en los alumnos de forma que promueva la comprensión para el 

análisis y la intervención en el espacio socialmente producido. Por lo tanto el recorrido en este trabajo parte del 

análisis entre trabajo y educación y en el momento siguiente, buscamos demostrar cómo esa relación puede ser 

valiosa para la enseñanza de Geografía Crítica.  

Palavras-chave:Educación geográfica; fundamentos teóricos; mediación; produción del conocimiento; 

producción del espacio. 

 

(...) a geografia vista como uma ciência espacial da sociedade e da história, 

do espaço geográfico como produto do trabalho dos homens nos diferentes 

contextos históricos de sociedade e dos arranjos do espaço geográfico como 

dado estruturador das ações, das contradições e dos conflitos sociais de 

classes. (MOREIRA, 2004, p.28) 

Introdução 

 

Buscamos com este artigo analisar a relação entre trabalho e educação, desde uma 

perspectiva fundada sobre o método materialista histórico-dialético com o objetivo de 

contribuir com elementos para se pensar a produção do conhecimento geográfico no ensino de 

Geografia escolar. Consideramos esta temática de grande valor para a construção de um 

ensino de Geografia Crítica com a potencialidade de possibilitar uma melhor análise e 
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compreensão sobre a produção do espaço, bem como produzir possibilidades para nele 

intervir, o transformando com perspectivas de superação do modo de produção capitalista. 

Para a elaboração deste trabalho, voltamos às produções tanto de teóricos clássicos, 

quanto de contemporâneos que produziram uma discussão fundamentada sobre os temas: 

trabalho; educação; trabalho & educação; geografia; e ensino de Geografia. Para tanto, 

destacamos a Pedagogia Histórico-Crítica, concepção proposta por Saviani (1986; 1997), por 

entendermos ser o campo da educação que mais fornece subsídios para a constituição de um 

ensino sério e comprometido com a necessidade de transformação social. Consideramos 

também a elaboração de nossa dissertação de mestrado (SOUZA, 2016) em que abordamos a 

relação entre trabalho e educação como crítica e como contribuição às pesquisas em educação 

no campo em Programas de Pós-graduação em Geografia no Brasil. Mantendo a discussão 

centrada nos fundamentos entre trabalho e educação como elementos centrais, agora, 

voltamos nossa análise à área do ensino de Geografia. 

Para tanto, não se deve desconsiderar os trabalhos que giram em torno da problemática 

entre Geografia e Trabalho, ou da Geografia do Trabalho, mas não é demais recordar que o 

volume de investigações que articulam o ensinar/aprender Geografia levando em conta a 

categoria trabalho são escassas. Portanto, procuramos somar com esta questão desde uma 

mirada materialista que considere as relações entre Trabalho e Educação, para que 

alcancemos o ensino de Geografia Crítica com perspectivas de transformação social. 

 

Fundamentos para as relações entre Trabalho e Educação 

Em cada forma de organização socioespacial, em cada modo de produção, o trabalho 

adquire contornos próprios, como no escravismo colonial, no feudalismo, no escravismo 

antigo, etc. Dessa forma, denota-se que as formas adquiridas pelo trabalho na sociedade atual 

(alienante, exploradora e perversa), é mais uma condição das relações impostas pelo modo de 

produção dominante.  

Conforme as necessidades colocadas pelos grupos humanos em seu processo histórico, 

demonstra Engels (2013), dado seu processo de complexificação, as relações de trabalho são 

aperfeiçoadas e desenvolvidas, com rebatimentos diretos na transformação da natureza (da 

natureza humana e da natureza natural), ampliando as intervenções segundo suas próprias 

necessidades, em processo radicalmente distinto dos demais animais. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
405 

Em análise concordante e complementar, para Marx e Engels (2007, p. 87) ―Pode-se 

distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas 

eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus meios 

de vida (...)‖. Essa afirmação apresenta pistas sobre a perspectiva do método materialista 

histórico-dialético, em que se deve tomar o concreto, em detrimento do idealismo que parte de 

concepções sobre o que os homens dizem, imaginam ou representam. Em síntese, segundo os 

autores 

Não têm história, nem desenvolvimento; mas os homens, ao desenvolverem 

sua produção e seu intercâmbio materiais, transformam também, com esta 

sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência 

que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. No primeiro 

modo de considerar as coisas, parte-se da consciência como do indivíduo 

vivo; no segundo, que corresponde à vida real, parte-se dos próprios 

indivíduos reais, vivos, e se considera a consciência apenas como sua 

consciência (MARX & ENGELS, 2007, p.94 – itálico dos autores). 

Essa concepção nos permite inferir, portanto, que o homem se forma enquanto homem 

a partir de sua relação com outros do mesmo gênero, em sociedade, pela transformação da 

natureza para a produção de seus meios de vida. Essa produção humana, ao passo em que o 

forma, produz condições de aprimorar as ferramentas e as técnicas utilizadas, a partir de 

processos educativos. Conforme Saviani (2007) 

Ele [o homem] não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita 

aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência. 

Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, 

isto é, um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a 

origem do homem mesmo. 

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é 

uma relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua existência 

no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. 

Lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens 

educavam-se e educavam as novas gerações. A produção da existência 

implica o desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é 

estabelecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de 

aprendizagem. Assim, enquanto os elementos não validados pela experiência 

são afastados, aqueles cuja eficácia a experiência corrobora necessitam ser 

preservados e transmitidos às novas gerações no interesse da continuidade da 

espécie. (SAVIANI, 2007, p. 154) 

Para além das relações de identidade e de experiências pelas quais são construídas as 

relações entre trabalho e educação, Duarte (2007) aponta para os liames dialéticos entre a 

objetivação (a produção das condições de existência) e a apropriação de sua objetivação, por 

meio de relações de dominação de uma classe sobre outra. Daí o processo de alienação do 
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trabalho e, por conseguinte, do homem, enquanto ser social em uma sociedade dividida em 

classes. 

Sob o domínio e a hegemonia do modo de produção capitalista, enquanto totalidade 

social, as condições e as formas de trabalho foram alteradas, sobretudo quando se considera a 

transição do trabalho artesão e do trabalho manufatureiro para o período marcado pela grande 

indústria moderna. Essas transformações conduziram consigo, novas dinâmicas na educação 

que precisaram se adaptar às novas demandas sociais. 

Por um lado, Durkheim (1955) compreendia que caberia à educação uma função de 

socialização dos trabalhadores, considerando as diferentes funções na sociedade, entre os 

homens que pensam e os que agem, propondo uma formação intelectual voltada às classes 

dominantes e uma formação técnica, manual, para os trabalhadores, isso quando incluídos no 

processo formal. Por outro lado, as lutas do proletariado pela redução da jornada de trabalho e 

pela proibição do trabalho infantil na indústria fabril tiveram contribuições para o processo de 

institucionalização da educação pelos Estados nacionais. Essas lutas culminaram com a 

universalidade da educação de caráter laico, público e gratuito, não obstante, direcionada  

pelos objetivos da burguesia ascendente na busca pela formatação dos homens e, na mesma 

proporção pelo apassivamento da classe trabalhadora. 

De acordo com Saviani (2008), esse processo, ao universalizar a educação pelos 

princípios da burguesia universalizou também uma concepção de homem idealista, abstrato, 

individual e egoísta, que coloca em oposição, ao mesmo tempo, o homem ao trabalho, o 

indivíduo genérico ao trabalhador, e destitui, por conseguinte, a essência humanizadora do 

trabalho em defesa do trabalho degradado, escravizado pelos proprietários dos meios de 

produção. De outra forma, ainda houve em seu decurso, uma apropriação individualizada da 

cultura histórica e socialmente produzida, além de que ―a cultura superior‖ fora apropriada 

―como um privilégio restrito a pequenos grupos que compõem a elite da sociedade‖. Por fim, 

a ciência passou a ser impulsionada por dois principais movimentos: o marcado pelo período 

revolucionário burguês, com o desenvolvimento das áreas ligadas à cultura geral, arte, 

literatura, etc. e; em seu movimento conservador foi marcado pelo ―rebaixamento vulgar da 

cultura para as massas‖ trabalhadoras (SAVIANI, 2008, p. 233). 

Mesmo que as formas de execução do trabalho adquiram diferentes contornos na 

totalidade socioespacial, já que mediado pela divisão social do trabalho, pelo 

desenvolvimento desigual e combinado, pela cisão entre trabalho intelectual e trabalho 
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manual, têm-se a sua permanência enquanto perspectiva histórico-ontológica. Em 

decorrência, a escola capitalista busca produzir na criança o trabalho intelectual abstrato, 

romantizado, enquanto no exercício do trabalho o homem se afasta da integralidade do 

trabalho pelas condições impostas pela divisão social do modo de produção capitalista. 

Uma característica da educação no mundo contemporâneo resultante dessa situação é a 

exaltação do homem abstrato, do trabalho alienante e do ocultamento da luta de classes. 

Questões essas que devem ser exaustivamente debatidas, produzindo conhecimentos 

pertinentes para que o aluno possa analisar e incidir neste embate. Neste sentido é salutar 

considerar as experiências educativas ensejadas pelo estado soviético, de concepção 

socialista, como manifestado por Krupskaia (1978) ao mencionar Lenin que sustentava a 

perspectiva de uma educação/instrução ampla e da aliança necessária entre a educação, a 

ciência e a técnica/tecnologia aliadas ao trabalho (manual e intelectual). Assim, para esta 

educadora 

(…) Lenin se preocupaba de la instrucción general y de crear una verdadera 

escuela soviética. Estudiaba cuidadosamente todo lo que había escrito Marx 

e Engels sobre la escuela y la educación. Era partidario de una escuela 

nueva, socialista. (…) Exigia que la escuela soviética  proporcionara a los 

educandos lo más necessario y esencial, los fundamentos de las ciencias, que 

la teoría estuviese estrechamente unida con la prática y enseñara a los niños 

el trabajo manual y el intelectual. Exigía que la escuela soviética no se 

divorciara de la vida, de la construcción socialista. Lenin deseaba que los 

alumnos formasen en la escuela una colectividad unida que llevara a cabo 

trabajo social. (KRUPSKAYA, 1978, p. 61). 

Por essa perspectiva é importante salientar a concepção de Duarte (2007) sobre as 

possibilidades de formação do indivíduo em-si, a partir de apropriações das construções 

desenvolvidas pelo gênero humano que se objetiva em condições singulares, conformando 

suas individualidades, como são os casos da linguagem falada e escrita. A formação do 

indivíduo em-si é apenas uma parte de seu desenvolvimento, que não deve se cristalizar ou se 

encerrar nessa etapa. Para isso Duarte (2007) apresenta a formação do indivíduo para-si como 

forma de superação da formação inicial, assim: 

O pressuposto que nos leva a propor a categoria de indivíduo para-si 

enquanto categoria que sintetiza as máximas possibilidades, objetiva e 

socialmente existentes de formação do indivíduo, é o que a prática 

pedagógica, na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, não pode ser 

guiada por um conceito de indivíduo que se reduza a uma descrição das 

características constatáveis na média dos indivíduos.Nosso objetivo é de que 

essa categoria possa ser ponto de referência para que as análises da formação 

da individualidade humana, sob as relações sociais de dominação, não se 

restrinjam à necessária, porém insuficiente, caracterização das formas 
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alienadas de individualidade, mas situem essa caracterização no interior de 

uma abordagem mais ampla  (fundamentada na relação entre objetivação e 

apropriação e na relação entre humanização e alienação) do vir-a-ser 

possível da individualidade humana. (DUARTE, 2007, p. 30). 

Essa abordagem busca mediações entre a vida cotidiana da escola e do aluno aos 

aspectos não ligados a esta dimensão social direta, às realizações de seu dia a dia, de forma 

associada entre e produção e reprodução da sociedade e do indivíduo. Tal perspectiva toma a 

educação escolar não apenas nas esferas das relações diárias, mas a incluindo e a relacionando 

com suas atividades necessárias à produção concreta da vida. Daí a compreensão de que ―não 

se trata de reduzir a vida do indivíduo à vida cotidiana, isto é, não se trata de pensar a 

educação escolar como voltada nem exclusiva nem preferencialmente para as necessidades da 

vida cotidiana‖ (DUARTE, 2007, p. 107). O autor ainda assevera que ―(...) a escola precisa ir 

além do cotidiano das pessoas e a forma de ela fazer isso é por meio da transmissão das 

formas mais desenvolvidas e ricas do conhecimento até aqui produzido pela humanidade.‖ 

(DUARTE, 2012, p. 155). 

Não se trata aqui de negar a validade das experiências dos educandos construídas por 

meio de suas relações do dia a dia. Pelo contrário, essas experiências devem ser enriquecidas, 

elaboradas ao mais alto grau de complexidade, considerando, evidentemente, os limites do 

desenvolvimento intelectual dos educandos ao longo de seu processo formativo. Partindo de 

Lucena (2004), consideramos que há a necessidade de um aprofundamento maior desses 

conhecimentos tácitos construídos, reconhecendo, inclusive, como insuficientes para uma 

formação geral, que deve ser trabalhado em associação ao desenvolvimento da ciência, que se 

constituiu como um dos pilares do desenvolvimento da produção na sociedade atual. Dessa 

forma, o autor aponta o papel que a escola pode desempenhar a partir do estreitamento dos 

conhecimentos tácitos, bem como os científicos, na transformação dessa sociedade, tomando 

como referência Marx, quando se refere à superação do reino das necessidades para o reino da 

liberdade. 

Para Duarte (2003, p. 11) a educação orientada pela competição do mercado, 

estruturada sobre as premissas neoliberais, impõe aos indivíduos uma ―disposição para uma 

constante e infatigável adaptação à sociedade regida pelo capital‖. Pesa, portanto, uma 

importância desmedida às aprendizagens individuais, que não devem ser excluídas, mas que, 

ao secundarizar ou negar a transmissão de conhecimentos pela mediação pedagógica do 

trabalho docente no processo de ensino-aprendizagem, atrasa e limita o desenvolvimento 
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intelectual do aluno, que não pode alcançar sozinho conhecimentos mais elaborados, 

considerando os conhecimentos clássicos, histórica e socialmente produzidos pelo gênero 

humano. 

O desenvolvimento dos meios de produção, baseados na apropriação privada dos mais 

elevados níveis de conhecimento tecnológico e científico, imprimiram e permanecem 

imprimindo contornos cruéis sobre o espaço e a classe trabalhadora. O crescimento 

exponencial da produção, e toda a fetichização criada pelo mercado de consumo, marketing e 

propaganda é acompanhado pela também crescente exponencial da exploração do trabalhador, 

ainda que a ideologia dominante pregue o contrário. Conforme Antunes (2002) 

Enquanto se opera no plano gnosiológico a desconstrução do trabalho, 

paralelamente, no mundo real, no plano ontológico, este se converte 

(novamente?) em uma das mais explosivas questões da contemporaneidade. 

Trabalho e desemprego, trabalho e precarização, trabalho e gênero, trabalho 

e etnia, trabalho e nacionalidade, trabalho e corte geracional, trabalho e 

imaterialidade, trabalho e (des)qualificação, muitos são os exemplos da 

transversalidade e da vigência do trabalho. (ANTUNES, 2002, p. 39). 

Mantida a atualidade e a pertinência do trabalho nessa sociedade, faz-se mister 

considerar seu papel na produção do espaço, como trata Moreira (2013) ao abordar como as 

transformações no mundo do trabalho capitalista interferiram nas relações socioespaciais. Seu 

processo de territorialização, estrutura a exploração da mais valia relativa em quatro 

características principais, segundo o autor: 

Primeira, o trabalho urbano se integralizou, como trabalho produtivo ou 

como trabalho improdutivo, no âmbito da acumulação capitalista. Segunda, 

o trabalho e o excedente operário estenderam-se igualmente pela cidade e 

pelo campo com o alargamento do âmbito geográfico do trabalho 

assalariado. Terceira, o assalariamento do trabalho rural fundiu, no campo, o 

que, até então, eram formas-valor distintivas da produção agropastoril do 

campo e industrial da cidade; a renda fundiária passando a basear-se no 

preço médio, significando combinar a renda fundiária própria do valor da 

terra e a mais-valia operária do proletariado rural nela empregada. Quarta, 

por fim, o trabalho ganhou mobilidade locacional e se territorializou em 

escala crescente, em formas excedentárias de modalidades as mais distintas, 

propriedade que o advento da acumulação rentista ainda mais ampliou 

(MOREIRA, 2013, p. 141). 

É a partir deste panorama que pensamos a potencialidade que a relação entre trabalho 

e educação pode apresentar ao ensino de Geografia na medida em que articula, procurando 

colocar o trabalho como elemento central nas relações socioespaciais. Diante disso, é que nos 

propomos a refletir possibilidades de fundamentações para o ensino de Geografia calcado 

sobre esta discussão apresentada.  



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
410 

A categoria Trabalho como contribuição ao Ensino de Geografia 

A discussão no campo acadêmico acerca da categoria trabalho é um tema já presente 

na Geografia, desde as elaborações de Pierre George, conforme assinalado por Moreira 

(2016), contudo, para o autor (MOREIRA, 1987), quando o tema aparece no ensino de 

Geografia ele se dá de forma periférica e/ou utilitarista, marcado por um ensino tradicional 

que cindi as dimensões entre natureza (geografia física), homem e economia (geografia 

humana), estancando esta categoria na análise da totalidade social. 

Embora a atualidade da questão do trabalho voltado à educação tenha reemergido 

pelas discussões decorridas desde a primeiras concepções sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), este é um debate ensejado no meio educacional de longa data. A BNCC 

em questão apregoa as concepções neoliberais de educação, como uma educação nos marcos 

de adaptação dos trabalhadores à lógica do capital. Todavia, uma crítica nesta mesma 

perspectiva já fora tecida por Oliveira (1999) ainda no período de discussão e implementação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que já trazia uma concepção de trabalho 

enquanto atividade meramente objetificado, orientada por uma perspectiva política e 

educacional também de cunho neoliberal. 

Assim, tanto nos PCNs, quanto nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica (DCNs) 

e na BNCC, a educação é vinculada ao trabalho a partir de uma perspectiva de qualificação de 

força de trabalho para mercado, com conteúdos que orientem para o trabalho, com a 

vinculação entre trabalho e cidadania, que busca incutir as competências para a execução do 

trabalho, como o trabalho competitivo, mecanicista e utilitarista, ou seja, busca-se a formação 

de sujeitos cumpridores de tarefas.  

Em busca da superação destas concepções, ao partir de uma análise do trabalho 

articulado com a educação no ensino de Geografia, de perspectiva Crítica, encontramos uma 

possibilidade de diálogo a partir de Cavalcanti (2010) e Couto (2014), que trabalham com a 

produção de conceitos geográficos (paisagem, lugar, região, espaço e território). Assim, 

consideramos que a categoria trabalho seja relevante na articulação e no desvelamento de tais 

conceitos. Ainda que de forma sincrética, ou seja, desordenada, caótica, de menor grau de 

elaboração, os alunos trazem consigo uma forma de conhecimento cotidiano desses e de 

outros conceitos e significados. Daí a necessidade de produzir o conhecimento das disciplinas 

nos alunos, mediante sistemático processo de análise, como discorrido por Saviani (1997), em 

que se deve passar da síncrese à síntese. 
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À primeira vista, a categoria trabalho aparece para o estudante apenas como mais uma 

palavra, uma expressão que designa alguma atividade a ser desenvolvida, ou que se 

desenvolve por pessoas de seu meio social. Para Couto (2014, p. 88) ―A palavra, desde o 

início, constitui-se em um tipo primário de conceito, na medida em que reproduz uma 

generalização da realidade, atitude fundamental à formação de conceitos‖. É importante, 

portanto, partir dessa perspectiva pouco apurada pelo educando, em busca de desenvolvê-la a 

tal ponto em que esta palavra seja preenchida de significado e compreensão crítica, de modo a 

contribuir metodologicamente, no sentido de método de análise e interpretação, bem como de 

intervenção na prática social. 

Desta maneira, consideramos que o ensino deve fugir do imediatismo das relações 

vividas pelo indivíduo, devendo, pois, abranger uma perspectiva ampliada, de modo a 

proporcionar uma formação livre e consciente, de forma a compreender as relações para além 

do cotidiano imediato. O ensino de Geografia, quando trabalhado por uma perspectiva crítica, 

de orientação marxista, ao abordar a totalidade torna possível ao aluno a abstração de sua 

realidade socioespacial imediata, como mencionado por Vieira (2000, p. 71), ―levando-o a 

enxergar suas contradições e a visualizar as possibilidades existentes de superação desta 

realidade na direção de uma realidade mais coerente com os valores humanos, ou seja, com o 

vir a ser da humanidade.‖ 

Como o trabalho é constituído também por uma dimensão que se manifesta como 

objetiva, material e tácita, isso permite que o aluno já tenha elaborações sobre o que se trata, 

de como se apresenta socialmente, como a partir das relações que exercem os indivíduos de 

seu convívio imediato. Essas concepções prévias, em geral associadas ao trabalho material 

imediato, podem servir como elemento de mediação da produção do conhecimento geográfico 

e, por conseguinte, na inserção de questões centrais para a compreensão da totalidade 

espacial, buscando romper com a pseudoconcreticidade de um espaço nacional total, abrindo 

debates para o melhor entendimento do processo que envolve a luta de classes, a construção 

da riqueza/pobreza, em suma, buscar a construção de uma leitura mais próxima da 

concreticidade do mundo, como nos é alertado por Kosik (1976). 

Para além do sensível, ou seja, do percebido, da paisagem, das experimentações do co-

tidiano, há um conjunto acumulado de realizações humanas histórica e socialmente 

produzidas. Este acúmulo invisível à primeira instância do trabalho já realizado que compõe a 

arena do vivido imediato é despercebido pela alienação e pelo tempo acelerado do cotidiano, 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
412 

do qual as formas são atribuídas de maior valor do que o que ela própria a esconde: o 

processo de trabalho. Realiza-se dessa forma, no atual momento de desenvolvimento das 

relações sociais e de produção, a superação da essência pela aparência das coisas (relações, 

objetos, mercadorias, etc), ou seja, a superação do valor de uso pelo valor de troca. 

É a partir deste processo que deve ser desenvolvido o raciocínio geográfico na 

produção do conhecimento, na busca, ainda, por compreender o que essa forma aparente 

procura esconder, como, por exemplo, as relações entre as classes sociais. Numa mirada mais 

atenciosa, até mesmo pelos alunos em ponto de partida, é possível observar os espaços 

construídos, relacionar os seus usos e questionar: quem, ou qual classe operara sua 

construção? E, da mesma forma, quem ou que classe utiliza tais objetos, segundo as 

intencionalidades que foram concebidas? 

As intencionalidades da produção capitalista são funcionalizadas a partir de sua 

realização. Vejamos: o processo produtivo é todo realizado por trabalhadores, muitas vezes 

empenhados no trabalho manual, pouco reconhecido e de baixa valorização efetiva 

socialmente. Por outro lado, concluídas as instalações, a classe trabalhadora produtora desses 

espaços passarão por um processo ainda mais intenso de invisibilidade, já que para sua 

realização, segundo a ideia a qual foi concebida, as trocas capitalistas se darão por indivíduos 

deslocados dos primeiros, ou seja, ligadas a outras atividades do circuito econômico, enquanto 

que os trabalhadores ligados as atividades manuais ocuparão os cargos ―menos nobres‖, como 

de atendentes e nos serviços gerais. Essa relação é notadamente expressa na construção civil, 

por exemplo, em que os trabalhadores executam a construção, mas não se apropriam do 

objeto construído. 

O que se põe em questão, portanto, é que quem trabalha não ocupa, não faz uso 

deliberado de sua produção acabada. Quantas moradias um trabalhador da construção civil 

produz e quantos desses trabalhadores pagam aluguel para morar ou vivem em moradias 

precárias ou irregulares? Quantos são os filhos desses trabalhadores que frequentam as 

escolas/universidades construídas por eles? 

Neste sentido, é salutar a concepção de Oliveira (2010, p. 142) 

Cabe à Geografia levar a compreender o espaço produzido pela sociedade 

em que vivemos hoje, suas desigualdades e contradições, as relações de 

produção que nela se desenvolvem e a apropriação que essa sociedade faz da 

natureza. 

Para entender esse espaço produzido, é necessário entender as relações entre 

os homens, pois dependendo da forma como eles se organizam para a 
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produção e distribuição dos bens materiais, os espaços que produzem vão 

adquirindo determinadas formas que materializam essa organização social.  

Portanto, é caro à análise sobre a produção do espaço no ensino de Geografia, 

sobretudo, por se tratar de um processo que expressa a luta de classes em sua concretude, 

considerada em todas as suas dimensões. É neste sentido que Santos (2008) defende que a 

análise geográfica tome, por princípio, as relações materiais concretas da sociedade, ao 

considerar que 

A construção do espaço é obra da sociedade em sua marcha histórica 

ininterrupta. Mas não basta dizer que o espaço é resultado da acumulação do 

trabalho da sociedade global. Pode-se dizer isso e, ainda assim, trabalhar 

com uma noção abstrata de sociedade, onde não se leva em consideração o 

fato de que os homens se dividem em classes. (SANTOS, 2008, p. 262). 

Assim, consideramos a necessidade de uma concepção sobre o trabalho e a educação 

fundamentada no materialismo histórico-dialético, no sentido de colocar às claras os agentes e 

os conflitos expostos na arena do processo de produção do espaço no ensino de Geografia. É 

necessário superar a concepção de homem apoiada na subjetividade metafísica trazendo para 

o terreno da práxis, mediado pelas condições objetivas, reais, concretas de sua realização para 

a produção social. Daí a existência de diferentes formações espaciais, marcadas por tais ou 

quais períodos históricos, considerando que são as condições materiais de produção em cada 

período que determina a realização humana e, por conseguinte, as condições para a produção 

do espaço (MOREIRA, 2013). 

Considerações Finais 

Consideramos as relações entre trabalho e educação fulcrais para apreender uma 

concepção positiva de educação e do ato de ensinar. Apoiados na Pedagogia Histórico-Crítica, 

defendemos que a educação e o ensino devem cumprir uma importante função na sociedade, 

que está muito além da reprodução social. A função e a centralidade do trabalho docente na 

produção do conhecimento no aluno são duas questões de extremo valor e contribui com o 

pensamento e a prática pedagógica no ensino de Geografia. 

Por essa concepção, sustentamos a necessidade da produção do conhecimento 

geográfico ao longo da educação básica por considerar que esta disciplina tem um arsenal de 

conteúdos fundamentais para formar pessoas com maior entendimento da sociedade. Os 

conhecimentos e as relações entre sociedade e natureza são cruciais para o desvelamento dos 

estratagemas impostos à sociedade. Os conhecimentos geográficos possuem, portanto, a 

potência de desnudar os engodos e os discursos oficiais. 
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Para tanto, consideramos que cabe um lugar no ensino de Geografia, pela perspectiva 

crítica, da categoria trabalho, desde o materialismo histórico-dialético como fundamento para 

as relações socioespaciais. Sua abstração é um exercício necessário para o rompimento com a 

superficialidade do trabalho identificado pelos alunos em seu cotidiano imediato, ainda que 

este seja,também, fundamental como ponto de partida para as análises. 

Ao desenvolver a relação solidária e contraditória entre sociedade e natureza, temos no 

ensino de Geografia um acúmulo de categorias e temas que, mediados pela categoria trabalho, 

podem representar maior concretude ao aluno. Porém, essa concretude não pode ser 

considerada apenas pela materialidade empírica e imediata, mas como processo ininterrupto e 

indispensável à produção do espaço e do conhecimento. 

Neste trabalho abordamos apenas uma das possibilidades de vinculação entre o 

trabalho, a educação e o ensino de Geografia. Questões como a função do trabalho docente, a 

divisão social do trabalho, abordagens entre trabalho material e imaterial e mesmo outras 

perspectivas de trabalho constituem possibilidades abertas para o debate, de modo a contribuir 

com a produção do conhecimento escolar na disciplina de Geografia na educação básica. 

Bibliografia 

ANTUNES, R. Trabalho e superfluidade. In. LOMBARDI, J. C; SAVIANI, D; SANFELICE, J. L 

(orgs.). Capitalismo, trabalho e educação. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR, 2002. 

CAVALCANTI, L. S. Geografia, escola e construção de conhecimentos. 16 ed. Campinas,SP: 

Papirus, 2010. 

 

COUTO, M. A. C. Pensar por conceitos Geográficos. In. CASTELLAR, S. Educação Geográfica: 

teorias e práticas docentes. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

DUARTE, N. Educação escolar, teoria do cotidiano e a escola de Vigotski. 4 ed. Campinas: 

Autores Associados, 2007. 

 

______. Luta de classes, educação e revolução. In. SAVIANI, D; DUARTE, N. Pedagogia histórico-

crítica e luta de classes na educação escolar. Campinas: Autores Associados, 2012.  

 

______. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: Quatro ensaios crítico-dialéticos em 

filosofia da educação. Campinas: Autores Associados, 2003. 

 

DURKHEIM, E. A educação como processo socializador: função homogeneizadora e função 

diferenciadora. In. ______.Educação e sociologia. 4 ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1955. 

 

ENGELS, F. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. ANTUNES, R (org.). 

A dialética do trabalho. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

 

KOSIK, K. Dialética do concreto. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 

 

KRUPSKAYA, N. La educación de la juventud. Madrid: Nuestra Cultura, 1978. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
415 

 

LUCENA, C. A. Tempos de destruição: educação, trabalho e indústria do petróleo no Brasil. 

Campinas, SP: Autores Associados; Uberlândia, MG: EDUFU, 2004. 

 

MARX, K; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007. 

 

MOREIRA, R. A (Geografia da) sociedade do trabalho. Terra Livre. São Paulo, Ano 29, v.1, n.40. 

p.131-142. jan-jun 2013. 

 

MOREIRA, R. Do espaço da mais valia absoluta ao espaço da mais valia relativa: os ordenamentos da 

geografia operária no Brasil.Revista Terra Livre.São Paulo, ano 27,v.1,n.36, p.45-68, jan-jun, 2011b. 

 

______. Marxismo e Geografia (A Geograficidade e o diálogo das Ontologias). GEOgraphia, 

Niterói-RJ, V. I ano 6, nº 11, Rio de Janeiro, 2004. 

 

______. Teses para uma geografia do trabalho. In. ___. A Geografia do Espaço-mundo: conflitos e 

superação no espaço do capital. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2016. 

 

OLIVEIRA, A. U. de. Educação e Ensino de Geografia na Realidade Brasileira. In. ______ (org.) 

Para onde vai o ensino de Geografia? 9 ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

 

______. Geografia e ensino: os Parâmetros Curriculares Nacionais em discussão. In: CARLOS, A. F. 

A; OLIVEIRA, A. U. Reformas no mundo da educação: parâmetros curriculares e Geografia. São 

Paulo: Contexto, 1999. 

 

SANTOS, M. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. 6 ed. São 

Paulo: Edusp, 2008. 

 

SAVIANI, D. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os desafios da sociedade de classes. 

In. LOMBARDI, J. C.; SAVIANI, D. Marxismo e educação: debates contemporâneos. 2 ed. 

Campinas: Autores Associados: HISTEDBR, 2008. 

 

______. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e 

política. 12 ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986. 

 

______. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 6 ed. Campinas: Autores Associados, 

1997. 

 

______. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de 

Educação. V.12, n. 34, jan/abril, 2007. 

 

SOUZA, A. C. de. Trabalho e educação: crítica à produção do conhecimento sobre a educação no 

campo na Geografia. 2016. 133 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2016. 

 

VIEIRA, N. R. As relações entre o conhecimento científico e a realidade imediata do aluno no 

ensino de Geografia. Marília-SP. 2000.Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual 

Julio de Mesquita Filho. 
 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
416 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 2 - Ensino de Geografia e Cartografia 

Escolar 

 

 

 
- GT 7 - 

Cartografia e Cartografia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
417 

A IMPORTANCIA DO TRABALHO DE CAMPO PARA A 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

 
 

DIOTTO, Marina Gama 

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia - UNESP/Rio Claro 

marinadiotto@hotmail.com  

 

PANCHER, Andréia Medinilha 

Docente no Programa de Pós-Graduação em Geografia - UNESP/Rio Claro 

amedinilhapancher@gmail.com 

 

 

Resumo:A cartografia participativa apresenta um grande potencial para uma análise social e ambiental 

inovadora, onde os aspectos culturais e históricos são considerados na construção de um mapa. Diante do 

exposto, esse trabalho teve como objetivo fundamental evidenciar a importância do trabalho de campo como 

parte fundamental para a metodologia participativa. Para o propósito, a abordagem metodológica tomou por base 

o trabalho de campo, metodologia tradicional na Geografia, que permite ao pesquisador observar e compreender 

a organização de determinada comunidade em seu território. Através dos resultados obtidos pode-se observar 

como a falta de investimentos por parte dos órgãos responsáveis afeta no gerenciamento e a conservação da 

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, e também realçar a importância da união entre o conhecimento 

cientifico com o conhecimento cultural. 

Palavras-chave:Mapeamento Participativo; Cartografia; Trabalho de Campo. 

 

 

Resumen:La cartografía participativa presenta un gran potencial para un análisis social y ambiental innovador, 

donde los aspectos culturales e históricos son considerados en la construcción de un mapa. Frente a lo expuesto, 

ese trabajo tuvo como objetivo fundamental evidenciar la importancia del trabajo de campo como parte 

fundamental para la metodología participativa. Para el propósito, el enfoque metodológico se basó en el trabajo 

de campo, metodología tradicional en la Geografía, que permite al investigador observar y comprender la 

organización de determinada comunidad en su territorio. A través de los resultados obtenidos se puede observar 

cómo la falta de inversiones por parte de los órganos responsables afecta en el manejo y la conservación del 

Bosque Estadual Edmundo Navarro de Andrade, y también realzar la importancia de la unión entre el 

conocimiento científico con el conocimiento cultural. 

Palabras Claves:Mapeo Participativo; Cartografía; Trabajo de Campo. 

 

 

Introdução 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, houve diversas iniciativas de mapeamento com a 

proposta de incluir populações locais nos processos de elaboração de mapas. De acordo com 

Chapin et al. (2005), os primeiros registros de mapeamento participativo surgiram com 

comunidades tradicionais do Alasca e do Canadá, com o objetivo de lutar pelas terras dos 

povos nativos e indígenas canadenses, contribuindo para a negociação dos seus direitos. Os 
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autores ainda afirmam, que essa nova metodologia de mapeamento representa uma mudança 

na forma como a cartografia é realizada e utilizada. 

Outro estudo, realizado por Acselrad e Coli (2008, p.16), aponta para experiências de 

mapeamento participativo com o uso de um Sistema Participativo de Informações Geográficas 

(SPIG) no Canadá. Os autores destacam que, 

O primeiro estudo sistemático reconhecido como uma forma de SPIG foi o 

Inuit Land Use and Occupancy Project (Projeto de Uso e Ocupação de 

Terras pelos Esquimós). Nesse projeto, centenas de esquimós foram 

entrevistados no início dos anos setenta, o que resultou em mais de duzentos 

mapas de atividades sazonais de subsistência 

No Brasil, o conceito de cartografia social surgiu no início da década de 1990, com o 

Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, coordenado pelo professor Alfredo Wagner 

(GORAYEB, 2014). Tal projeto visou incentivar as comunidades tradicionais a produzir 

mapas que servissem como instrumento para o fortalecimento desses povos, visto que esse 

material abrangeu registros relacionados ao processo de ocupação da região através do 

conhecimento social e coletivo, fundamental para a elaboração de políticas fundiárias e 

ambientais nacionais, com a discussão de legislações, elaboração de planos de uso, de manejo 

e de gestão territorial, e a criação de Reservas Extrativistas (GORAYEB, MEIRELLES, 

2014). 

A Cartografia Social constitui-se como um ramo da ciência cartográfica que permite 

trabalhar de forma crítica e participativa, com a demarcação e a caracterização espacial de 

territórios em disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e cultural, com vínculos 

ancestrais e simbólicos (GORAYEB; MEIRELES, 2014). A participação na construção de um 

mapa deve ser entendida como um direito de participação na tomada de decisões; sendo 

assim, essa deve não somente ser consultada em decisões formais e informais, mas também 

abranger os interesses e necessidades da comunidade que terá seus modos de vida afetados. 

A Geografia Humanística ou cultural baseia-se nos valores e sentimentos, 

preocupando-se com as experiências do cotidiano. Para Rocha (2007), a Geografia 

Humanística é definida por bases teóricas nas quais são ressaltadas e valorizadas as 

experiências, os sentimentos, a intuição, a intersubjetividade e a compreensão das pessoas 

sobre o meio ambiente que habitam, buscando compreender e valorizar esses aspectos. 

Segundo Tuan (1982), ―a Geografia Humanista procura um entendimento do mundo 

humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 
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geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar‖. Baseado 

na afirmação de Tuan e entendendo que o mapeamento participativo ocorre a partir da 

percepção de determinada comunidade, o trabalho de campo torna-se uma ferramenta 

essencial para tal metodologia, visto que permite a observação e o entendimento da relação da 

comunidade com o lugar habitado, além de auxiliar no reconhecimento da área de estudo, 

bem como dos elementos físico-naturais e culturais que serão abordados pelos participantes 

durante a elaboração do mapeamento. 

Segundo Rodrigues e Otaviano (2001), ―o trabalho de campo em sua forma e essência 

é um método relevante [...] visto que, há correspondência com o objetivo proposto – faz com 

que o homem se relacione de forma mais adequada com o mundo da natureza e com o mundo 

da cultura‖. As autoras ainda afirmam que ―tal método de investigar, está além da proposta de 

técnicas variadas, mas também em conduzir o pesquisador, o aluno, o professor a descobrir, 

observar e entender da melhor maneira as formas e os processos sociais que ocorrem no 

espaço geográfico‖. 

De acordo com Minayo (2012), ―o trabalho de campo permite a aproximação do 

pesquisador com a realidade sobre a qual formulou uma pergunta‖, e dessa forma, estabelece 

uma interação entre a teoria e a prática, trazendo ao pesquisador, diversas realidades. Esse 

método contribui também, para que haja uma compreensão integrada das diversas relações 

presentes no meio ambiente. 

Sobre o trabalho de campo em Geografia, Serpa (2006), afirma que: 

O trabalho de campo deve se basear na totalidade do espaço, sem esquecer 

os arranjos específicos que tornam cada lugar, cidade, bairro ou região uma 

articulação particular de fatores físicos e humanos em um mundo 

fragmentado, porém (cada vez mais) articulado. (SERPA, 2006, p. 10). 

De acordo com Ferreira et al (2017), as reuniões comunitárias, as oficinas 

comunitárias e o trabalho de campo são fundamentais no desenho metodológico da pesquisa 

participativa. Araújo e Nascimento (2012) afirmam que os trabalhos de campo ―visam 

conhecer o povoado e identificar suas feições e problemas‖ [...] possibilitando discutir ―do 

ponto de vista teórico, a técnica que melhor se adapte ao mapeamento participativo‖ 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo fundamental evidenciar a 

importância do trabalho de campo realizado na Floresta Estadual Edmundo Navarro de 

Andrade, para o Mapeamento Participativo. 
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Área de estudo 

 

A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (figura 01) localiza-se na porção 

leste do município de Rio Claro e insere-se na sub-bacia do Ribeirão Claro (270 km²), a qual 

integra a bacia hidrográfica do rio Corumbataí, cuja extensão da drenagem é de 1702,59 km². 

A bacia do rio Corumbataí localiza-se na porção centro-oeste do Estado de São Paulo e 

abrange parte dos municípios de Araras, Corumbataí, Rio Claro e Santa Gertrudes (RIBEIRO; 

ZAMPIN, 2014). 

 

Figura 1 – Localização da FEENA.

 
Elaboração: DIOTTO, 2018. 

 

A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), localizada no município 

de Rio Claro, no interior do Estado de São Paulo, é uma Unidade de Conservação, que 

abrange uma área de aproximadamente 2.230,53 hectares. Essa área foi criada em 1909 como 

Horto Florestal e teve importante papel na manutenção e construção de ferrovias, suprindo a 

necessidade de matéria-prima para dormentes e carvão. 
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O Horto Florestal teve grande importância no desenvolvimento da silvicultura no 

Brasil, foi sede do Serviço Florestal da Companhia Paulista e também se tornou residência de 

Edmundo Navarro de Andrade, se transformando num centro de pesquisas sobre diversas 

espécies de eucalipto, trazidas pelo mesmo da Austrália. Em 1916 criou-se o Museu do 

Eucalipto, reunindo arquivos e resultados dos trabalhos desenvolvidos por Navarro de 

Andrade. O Horto teve seu tombamento pelo CONDEPHATT (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) em 1977, devido à importância 

histórica, cultural, cientifica e turística da área para o Estado de São Paulo (BARTSCH, 2015, 

p. 14). 

Em 11 de junho de 2002, através do Decreto Estadual no 46.819, deixou de ser 

nomeado Horto Florestal e tornou-se a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade 

(FEENA), em homenagem a Navarro de Andrade, engenheiro agrônomo e político brasileiro, 

responsável por criar hortos florestais para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro por 

todo território paulista, sendo o maior deles, o do município de Rio Claro (DECRETO Nº 

46.819/2002). 

 

Metodologia 

 

Durante a elaboração da pesquisa e a partir da revisão bibliográfica, concluiu-se a 

necessidade de realizar a pesquisa em campo para o levantamento de dados, tais como as 

características dos imóveis, a degradação ambiental e também a degradação dos prédios 

históricos (museu do eucalipto, capela, centro de convivência, parquinho, colônias, sede da 

secretaria da FEENA e Clube dos Cavaleiros). Esses dados foram registrados através de 

fotografias, posicionados com o auxílio do Global Positioning System (GPS) e posteriormente 

sistematizados no SIG, preparando-se um banco de dados para a elaboração de mapas, que 

possibilitarão no reconhecimento das formas presentes na área de estudo. 

Para se realizar um trabalho de campo adequado, é importante levar em consideração 

alguns procedimentos, para que tal atividade seja o mais proveitosa possível. Assim, os 

procedimentos a seguir detalham como foi organizado o roteiro para o campo, bem como a 

preparação dos materiais necessários. 

Inicialmente, foi realizada a leitura do Plano Diretor do Município de Rio Claro (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 0128 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017), disponibilizado no site da 
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prefeitura e do Plano de Manejo da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (2005), 

disponibilizado no site da Fundação Florestal. Essa etapa teve como finalidade conhecer o 

histórico, as características e quais são os órgãos competentes responsáveis pela FEENA. Em 

seguida, realizou-se o planejamento e a preparação para a realização do trabalho de campo, 

delimitando-se o roteiro e selecionando-se os pontos relevantes para visitação. No total, foram 

coletados 25 pontos com o GPS, destacando-se as principais estradas de acesso, o museu do 

Eucalipto, o antigo centro de convivência, o Solar Navarro de Andrade – antiga residência de 

Edmundo Navarro de Andrade -, a capela, as colônias ainda ativas, a trilha dos eucaliptos, e a 

indústria Prema, possibilitando o reconhecimento dos aspectos físico-naturais e culturais da 

floresta. 

Em seguida, foi elaborado um mapa base da área de estudo, contendo a delimitação da 

Floresta, a drenagem, as estradas principais de acesso e também a divisão dos bairros 

vizinhos. Durante a visita, foram coletados 25 pontos dentro da área de estudo, com auxílio de 

um GPS de navegação. Vale salientar, que todos esses elementos servirão para nortear a 

identificação dos pontos coletados durante a construção do mapa participativo. 

De acordo com Heidrich (2016), a metodologia qualitativa, compreende ―a prática ou 

conjunto de procedimentos voltados à coleta de informações que envolvem o uso da 

linguagem, em geral objetivadas para a captura de subjetividades e/ou significados cotidianos 

nos textos produzidos no levantamento em trabalho de campo‖. 

O autor ainda afirma que o trabalho de campo é ―uma das atividades mais ricas da 

pesquisa com pessoas e grupos sociais e suas geografias‖. Essa prática metodológica envolve 

o pesquisador diretamente com a população pesquisada, e, por meio de registro em diários, 

entrevistas, e registros fotográficos, trazem aspectos relevantes da paisagem do lugar 

estudado. 

Para Cavalcanti (2011) ―o trabalho de campo é gerador de conhecimento geográfico, 

pois representa o lugar de onde se extraem informações para a elaboração de conhecimentos 

teóricos, bem como é também o local onde as teorias são testadas‖. Dessa forma, a 

observação da paisagem é fundamental na Geografia, e para que o geógrafo seja capaz de 

desenvolver sua capacidade de observação, ―é preciso treinar os sentidos a fim de se poder ver 

em detalhes a realidade observada‖, pois ―o principal instrumento do geógrafo, ao observar as 

paisagens ainda é o olho clínico do geógrafo‖ (DAVID, 2002). 
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Levando-se em conta, que o trabalho de campo constitui-se numa metodologia 

tradicional e clássica para a Geografia, onde é possível obter informações e conhecimentos 

por meio da observação da paisagem, Cavalcanti (2011) destaca algumas condições para que 

ocorra um bom desempenho no processo de observação durante o trabalho de campo, onde o 

pesquisador deve desenvolver condições intelectuais e morais: 

Ter paciência, para resistir à precipitação natural que leva a concluir 

resultados antes do tempo necessário; coragem, para enfrentar os perigos e 

simplicidade, ou seja, liberdade e isenção de toda preocupação com o 

resultado final das observações, respeitando o resultado a que se chegou, seja 

ou não de agrado do pesquisador. (CAVALCANTI, 2011, p. 170). 

 

Resultados 

 

Esse trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa, desenvolvida no Programa 

de Pós-graduação em Geografia, do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE), da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho‖, campus de Rio Claro. 

A realização do trabalho de campo possibilitou a observação da dinâmica das 

atividades realizadas na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. No decorrer do 

campo, observou-se a presença de alunos do Ensino Fundamental, fazendo atividades 

recreativas, e também a presença de alunos do Ensino Médio, realçando a importância 

científica, recreativa e cultural da FEENA. 

Além desse aspecto, foi observado o abandono dos prédios históricos por parte dos 

órgãos competentes. O casarão do lago (que foi a moradia de Edmundo Navarro de Andrade) 

encontra-se fechado para visitação. O museu do Eucalipto é aberto ao público aos domingos. 

As colônias, em sua maioria estão abandonadas e depredadas, com janelas e portas quebradas 

(figuras 02 e 03). 
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Figura 2 – Colônia Bambu. 

 
Fotografia: DIOTTO, 2018. 

 

Na figura 02 é possível notar a deterioração das casas na colônia Bambu, que chegou a 

abrigar cerca de 20 famílias, porém, atualmente é moradia de apenas duas famílias. A figura 

03 evidencia o Prédio Amarelo, como é popularmente conhecido. O imóvel era propriedade 

da antiga fazenda Cachoeirinha, e após a aquisição por parte da Companhia Paulista de 

estradas de Ferro, foi utilizada como deposito de maquinário e abrigo para algumas famílias 

de funcionários. As estradas que são acesso às colônias estão em condições precárias, sendo 

necessária a manutenção e sinalização para que acidentes sejam evitados, principalmente em 

dias chuvosos.  
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Figura 3 – Casa Amarela. 

 
Fotografia: DIOTTO, 2018. 

 

Diante do exposto, destaca-se a importância de investimentos por parte dos órgãos 

públicos, buscando-se um adequado planejamento ambiental urbano, visando o gerenciamento 

das Unidades de Conservação e também a preservação dos recursos naturais, como é o caso 

da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, no município de Rio Claro –SP. 

A experiência do trabalho de campo se mostrou de grande importância para o 

desenvolvimento da metodologia participativa, pois tal metodologia é realizada através da 

percepção e do conhecimento da comunidade participante,representada nesse trabalho pelos 

antigos funcionários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que atualmente residem nas 

colônias no interior da Floresta, realçando a importância da união entre o conhecimento 

cientifico e o conhecimento cultural. 

Sendo o trabalho de campo uma das etapas do mapeamento participativo para o 

reconhecimento da área por parte do pesquisador, nas etapas seguintes serão planejadas as 

reuniões e oficinas comunitárias. Nas reuniões, espera-se estabelecer uma relação com os 

moradores da FEENA, além de discutir assuntos relacionados à cartografia para que o 

pesquisador entenda o grau de conhecimento e planeje atividades, visando obter resultados 

mais efetivos relativos ao mapeamento. Em um segundo momento, será elaborado um roteiro 
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para as oficinas, que deverão abordar conceitos básicos da cartografia de extrema importância 

para o mapeamento, tais como escala, localização e cores para a legenda, por exemplo. 

 

Considerações Finais 

 

O trabalho de campo é de grande importância para a Geografia, sendo uma 

metodologia tradicional desde seu princípio e até os dias atuais, pois permite levantar dados e 

informações a respeito da área de interesse do pesquisador. É importante destacar que a 

observação científica exige do pesquisador experiências práticas, pois este trabalhará com sua 

consciência e visão, podendo permitir, mesmo que inconscientemente, que suas experiências 

anteriores influenciem em sua percepção e compreensão. 

O pesquisador deve, em seu processo de formação, treinar a si mesmo para estar cada 

vez mais capacitado intelectualmente, podendo assim aperfeiçoar-se. Os conhecimentos 

teóricos que são adquiridos anteriormente ao campo devem ser associados com a realidade do 

objeto pesquisado e isso só será possível através do trabalho de campo, ou seja, por meio do 

contato com a realidade. 

A observação científica é uma metodologia associada à Geografia por permitir 

identificar os elementos que influenciam na relação do ser humano com a natureza.A 

metodologia participativa busca grafar determinado território a partir da percepção da 

comunidade que o ocupa. Dessa forma, a partir dessa etapa da pesquisa, entendeu-se como a 

observação científica, realizada através do trabalho de campo, integra-se a metodologia 

participativa. Além disso, permitiu que o pesquisador identificasse os problemas e 

necessidades da comunidade local, decorrentes da falta de investimento por parte dos órgãos 

responsáveis pela manutenção da FEENA. Esses aspectos deverão ser discutidos durante as 

reuniões e oficinas, para que o mapa final sirva de ferramenta para a manutenção da área, 

preservando seus recursos naturais, históricos e culturais, abordando as lendas e mitos que 

também constroem esse território. 
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Resumo:O presente artigo resulta de uma investigação realizada sobre os conhecimentos do espaço vivido e 

habitado dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, com faixa etária entre 09 e 11 anos de idade, em mapas 

mentais, elaborados exclusivamente por eles, sem a influência integra de possíveis mapas, cartas topográficas ou 

da professora, na realização de seus desenhos. Busca-se com essa análise, realizar uma reflexão acerca da 

importância do ensino de Cartografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental para que essas crianças possam 

compreender melhor o espaço que habitam. Neste artigo, procura-se identificar a estrutura e características na 

qual a criança utiliza para expressar, por meio de seu desenho, o seu espaço vivido e, com isto compreender 

melhor o uso e a funcionalidade dos mapas que estão sendo inseridos no cotidiano dessas crianças por meio da 

disciplina de Geografia. 

Palavras-chave:Ensino Fundamental; Cartografia; Espaço; Mapa; Mapa Mental. 

 

 

Resumen:El presente artículo resulta de una investigación realizada sobre los saberes y expresiones del 

espacio vivido y habitado de los alumnos del quinto año de la Enseñanza Fundamental, de edad entre los 9 y 11 

años de edad, en mapas mentales, elaborados exclusivamente por ellos, sin la influencia integra de posibles 

mapas, cartas topográficas físicas o la influencia de la profesora, en la realización de sus dibujos. Se busca con 

ese análisis, realizar una reflexión acerca de la importancia de la enseñanza de Cartografía en las series iniciales 

de la Enseñanza Fundamental para que estos niños puedan comprender mejor el espacio que habitan. En este 

artículo, se busca identificar la estructura y características en que el niño utiliza para expresar, a través de su 

diseño, su espacio vivido y, con esto comprender mejor el uso y la funcionalidad de los mapas que se están 

insertando en el cotidiano de esos niños por medio de la disciplina de Geografía. 

Palabras Claves:Enseñanza Fundamenta; Cartografía; El Espacio; Mapa; Mapa Mental. 

 

 

Introdução 

 

O mapa estabelece seu lugar de grande importância na Geografia e se posiciona como 

uma forma de comunicação gráfica muito anterior a escrita. Ele armazenar registros de 
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informações e é usado como instrumento de trabalho por diversos profissionais. As 

representações cartográficas atingem diversas finalidades, inclusive do ser humanos e 

localizar. As representações cartográficas podem influenciar variadas escolhas bem como 

propiciar novas perspectivas nos locais onde estiver sendo utilizadas, pois, no cotidiano dos 

alunos, a utilização de mapas pode expor diversas informações que, por vezes, passam 

despercebidas pelos mesmos. 

O mapa é um instrumento didático informacional que garante ao aluno a compreensão 

do espaço geográfico, dos territórios e das regionalizações em diferentes escalas e lugares. 

Despontando, assim, a Cartografia como um dos instrumentos fundamentais para o ensino de 

Geografia escolar. O mapa deve alcançar uma comunicação adequada para quem faz sua 

leitura acerca do espaço que está sendo representado cartograficamente. 

Importante ressaltar que existe uma grande evolução entre os primeiros mapas (mapas 

clássicos) que foram produzidos no início do desenvolvimento das técnicas cartográficas e os 

mapas considerados modernos, ou seja, os que utilizam as mais recentes técnicas de 

Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e SIGs, métodos, materiais e teorias como os 

mapas digitais. 

A maioria dos mapas disponibilizados nos livros didáticos ou utilizados como recurso 

pedagógicos nas escolas, geralmente, são elaborados para emitir informações que são 

encontradas na superfície do Planeta como, por exemplo, densidade demográfica, economia, 

cultura, além de demonstrar aspectos geográficos, ambientais e históricos. Embora, não são 

todos os mapas que conseguem alcançar seu objetivo, ou seja, não estão adequados aos 

métodos apropriados a se representar as informações, pois possuem equívocos cartográficos, e 

muitas vezes não atendem as normativas da Convenção Nacional de Cartografia.  

A Cartografia tem recebido destaque por conseguir despertar o interesse em muitas 

pesquisas e se fixar na matriz curricular escolar. O uso dos mapas e a mediação dos conceitos 

cartográficos estão inseridos dentro do currículo escolar envolvendo a Geografia e seu 

principal conceito, o espaço. Nesta linha interpretativa, Stefanello (2009) aponta que:  

Deve ser considerado, entretanto, que a percepção do espaço geográfico fica 

submetida às variações individuais [...], ou seja, as particularidades das 

experiências, do mundo vivido etc. e, portanto, na geografia escolar a 

relevância atribuída ao meio natural ou cultural está relacionada à maneira 

pela qual o aluno percebe esses meios. (STEFANELLO, 2009, p. 47) 
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Dessa forma, no âmbito da educação, as representações cartográficas se definem como 

recurso visual no qual o professor deve recorrer para práticas pedagógicas, especialmente, na 

disciplina de Geografia. Embora também possam ser utilizadas de forma multidisciplinar, 

somente o professor de Geografia tem a formação básica para intermediar e/ou utilizar os 

requisitos didáticos necessários para auxiliar os alunos a manipular os mapas, compreendendo 

assim, as informações disponibilizadas nas representações cartográficas. 

Consequentemente, não são todos os professores de Geografia que conseguem 

autonomia para tornar os mapas compreensíveis aos alunos.  Alguns se confundem ao 

transmitir informações dos mapas, formando assim, alunos com dificuldades de compreensão 

cartográfica. Nesse contexto, Simielli (2008) aponta que o problema da leitura ineficiente dos 

mapas está intrinsecamente relacionado à um problema na alfabetização cartográfica dos 

professores, tornando isto, um problema na escolaridade formal, como se fosse um processo 

em cadeia.  

Além destas considerações, Simielli (2008) aponta que no começo do 

desenvolvimento cartográfico a maior preocupação com os mapas era a forma como eram 

confeccionados. Isto decorre do fato de que se bem elaborado e tornando-se um bom mapa, os 

usuários poderiam extrair as informações que estavam representadas nele, diferenciando e 

separando, assim, duas etapas principais que é a criação do mapa e seu uso, embora as duas 

tem o mesmo grau de prestigio para o processo de transmissão de informação. Todavia, o 

produto cartográfico não alcançará seu objetivo se a produção e o manuseio desse mapa forem 

dois processos distintos.  

Na escola, a Cartografia se tornou indispensável para o desenvolvimento do ensino 

cartográfico, ou seja, os professores devem ter uma formação de qualidade nas universidades 

no que diz respeito a Cartografia para, assim, conseguirem também emitir o conhecimento de 

alta qualidade em interpretação, leitura e compreensão do espaço através de mapas para seus 

alunos. No sentido disto, Almeida e Passini (2010) demonstra a importância de saber ler um 

mapa da seguinte forma: 

[...] ler mapas não é apenas localizar um rio, uma cidade, estrada ou qualquer 

outro fenômeno em um mapa. O mapa é uma representação codificada de 

um determinado espaço real. Podemos até chama-lo de um modelo de 

comunicação. Que vale de um sistema semiótico complexo. A informação é 

transmitida por meio de uma linguagem cartográfica que se utiliza de três 

elementos básicos: sistema de signos, redução e projeção. (ALMEIDA E 

PASSINI, 2010, p. 15) 
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Para o aluno estabelecer uma relação efetiva entre o ensino de mapas e a 

aprendizagem deve-se levar em conta seu desenvolvimento e sua relação com o espaço. É 

neste sentido que Lívia de Oliveira (2008) afirma que as relações espaciais são as primeiras 

estabelecidas pelas crianças, no plano perceptivo e também no plano representativo, e 

somente a partir daí será concebida as relações espaciais na forma projetiva e euclidiana, 

embora, os primeiros mapas os quais as crianças deveriam aprender a manusear deveria ser os 

mapas topológicos. Ela também menciona que os estudos sobre os mapas das crianças são 

extremamente escassos.  

Os mapas apresentam visão vertical e, a partir daí, surge o primeiro obstáculo com a 

criança, pois a visão do dia-a-dia é lateral ou obliqua, ou seja, as crianças conseguem ter a 

visão horizontal e/ou tridimensional do espaço que convive. Dessa forma, a visão vertical se 

torna abstrata e intangível, cabendo então ao professor, emitir as formas corretas de 

compreender os mapas. A criança tem a necessidade de associar a noção de direita e esquerda 

como leste e oeste, logo, a noção de acima e abaixo como norte e sul, sinalizando a relevância 

da lateralidade na orientação geográfica, conforme citado por Oliveira (2008). 

Diante do que foi exposto, o presente artigo tem por objetivo demonstrar a construção, 

interpretação, compreendimento e desenvolvimento do espaço a partir da criança, 

especificamente do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular na cidade de 

Caldas Novas (GO). 

 

A compreensão do espaço de acordo com crianças do 5º ano do Ensino Fundamental 

 

O ativista indiano Mahatma Gandhi havia inspirado um programa para as escolas 

rurais na Índia os quais seus objetivos eram, segundo Almeida (2007) saber orientar-se no 

espaço, isto é, saber, de acordo com um plano dado, encontrar um lugar preciso na cidade e no 

campo; e saber expressar-se: saber traçar a planta de um povoado, de uma casa, de uma rua, 

de uma granja, de um jardim.  

Em seus estudos,Almeida (2007) informa que o programa queria conhecer sobre as 

condições para realizar tarefas e atividades que pressupões conhecer sobre o plano, a planta, o 

mapa, e escalas, mesmo que intuitivamente. E a grande pergunta era se os alunos conseguiam 

ler, o mapa, a planta, o plano e as escalas. Expressar-se graficamente também é um processo 

construído e desenhar dessa forma exige abstrações empíricas e reflexivas, coordenação de 
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ponto de vista, em que operações e relações topológicas, projetivas ou euclidianas devem ser 

acionadas. Posto isto, acerca da construção de mapas por parte das crianças, Oliveira (2008) 

discorre que: 

O estudo de como são os mapas da criança constitui um problema 

psicológico. O processo de mapeamento do espaço pelas crianças está 

inserido no processo geral do desenvolvimento, e em especial na construção 

do espaço [...]. O mapa é definido, em educação, como um recurso visual a 

que o professor deve recorrer para ensinar Geografia e que o aluno deve 

manipular para aprender os fenômenos geográficos.(OLIVEIRA, 2008, p. 

19) 

Através do programa proposto na Índia, inspirado por Gandhi, pode-se observar que 

para a criança, não só as indianas, conseguir compreender, e expressar graficamente o local a 

ser representado, ela necessita, prioritariamente construir o espaço em seu imaginário, com a 

pertinência da empiria, e a partir disso gerar importantes reflexões para só então, conseguirem 

expressarem graficamente o que está no imaginário das crianças.   

Para as crianças encararem o mapa como representação espacial, é preciso investigar 

como ela entende o espaço que ela está inserida. Almeida (2007) questiona e explica: o 

mapear de uma criança resulta simplesmente da atividade perceptiva ou também da sensório-

remota? Ou de uma atividade operatória? Apesar de ser um campo fecundo ainda permanece 

pouco explorado e aguardando investigações que esclareça o assunto, tanto para psicólogos, 

como para educadores, e principalmente para os professores.  

A história do desenvolvimento intelectual da criança de acordo com Almeida (2007, p. 

19), é acompanhada pela história da socialização progressiva do seu pensamento individual, e 

ao observar as crianças fazendo e elaborando seus jogos, notoriamente consegue-se analisar 

que elas traçam linhas imaginárias ou concretas para delimitar e separar suas atividades e seus 

territórios.  

Dessa forma, a criança pode desenvolver por si só e influenciada pelo meio em que 

vive, uma noção de espaço, seja definido para ser seu espaço, ou ser o espaço do outro. E a 

posição que a criança pode conseguir ocupar como alguém que conquiste compreender o 

espaço pode ser de extrema importância, pois o processo de mapear o espaço não deve se 

desenvolver isoladamente, mas sim com o desenvolvimento cognitivo do sujeito, e para que a 

criança possa conseguir se adaptar ao espaço com menos dificuldades.  

Neste intento, Oliveira (2008) menciona que existe a necessidade de a criança adquirir 

a noção das relações projetivas de ordem espacial para dar início ao trabalho com o mapa, 
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além de conseguir ser capaz de conceituar as direções geográficas de maneira relativa, para 

então alcançar com sucesso a leitura, e interpretação dos mapas. Nessa acepção, Almeida e 

Passini (2010) acerca de leitura de mapas pelo professor, aponta que o mesmo deve seguir 

alguns critérios ou etapas metodológicas, pois: 

Ler mapas é um processo que começa com a decodificação, envolvendo 

algumas etapas metodológicas as quais devem ser respeitadas para a leitura 

eficaz. Inicia-se uma leitura pela observação do título. Temos que saber qual 

o espaço representado, seus limites, suas informações. Depois, é preciso 

observar a legenda ou a decodificação propriamente dita, relacionando os 

significantes e os significados dos signos relacionados na legenda. É preciso 

também se fazer uma leitura dos significantes/significados espalhados no 

mapa e procurar refletir sobre aquela distribuição/organização. Observar 

também a escala gráfica ou numérica acusada no mapa para posterior cálculo 

das distancias afim de se estabelecer comparações ou interpretações. 

(ALMEIDA E PASSINI, 2010, p.17) 

Pelos geógrafos, o mapa é usado como um tipo de forma ou modelo de realidade, ou 

seja, uma representação da superfície do planeta Terra. Pelos professores é usado como um 

documento com recursos em sala de aula. Conforme Oliveira (2008), geralmente, quando o 

professor apresenta o mapa ao aluno, ele não considera seu desenvolvimento mental, isto é, a 

expansão do intelecto da criança, especialmente em termos da construção do espaço. Sendo 

que o processo de mapeamento do espaço pela criança está inserido no processo geral do 

desenvolvimento da construção do espaço. Sendo assim, o mapa é uma representação 

espacial. 

Conforme Sann (2008) a essência da Geografia passa a ser o conceito do espaço, e a 

criança começa a construir sua localização dentro do seu espaço de vida, sendo assim um 

conceito intermediário do espaço. Pertencem ao universo das noções infralógicas o conceito 

da localização que é, quantidade e escala e, operações lógicas matemática. Ainda em Sann 

(2008, p. 107 apud Biddle, 1978, p. 108) existe uma sugestão de um tipo de estruturação para 

programas de ensino de Geografia, com base nos conceitos estruturadores (Figura 1). 

Segundo Sann (2008) o conceito a priori foi a escala, por ser estruturador da ciência 

geográfica, além de ter em sua gênese muita complexidade e alto nível de abstração. Esse 

conceito é formado por vertentes complementares, que são as noções de proporção não 

quantificada e de quantidade. Ou seja, o professor deve explicar nas melhores formas sobre a 

estrutura e o processo espacial, usando o espaço do mundo real, essa seria a base para uma 

boa formação dos alunos (Figura 1). 
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Depois de construir analises e demonstrar conceitos espaciais, o professor deve 

orientar a questão dos conceitos regionais. Ter detrimento da sabedoria para aplicação da 

mudança no espaço e tempo, e assim, depois de conseguir assimilar a associação e a interação 

espaçacial, instruir a criança a se localizar no em que vive, e não só, mas também, a se 

localizar no mundo (Figura 1). 

 

Figura 1 - Modelo de subordinação da estrutura conceitual da Geografia. 

 
Fonte: Adaptado Biddle (1978). 

 

A partir de então, observa-se que o aprendizado é um processo.A criança aprende e 

traz como bagagem, sua história, cultura, e o espaço que está inserida, sendo assim, Sann 

(2008) aponta que: 

Identificou quatro aspectos diferentes numa mesma criança: o biológico, o 

social, o psicológico e o epistêmico. Esse último envolve as características 

cognitivas da criança e a liga às demais, no mesmo nível de 

desenvolvimento. É nesse aspecto que o aluno é identificado num 

determinado nível operatório e no qual assimila os conceitos. Esses aspectos 

evoluem concomitantemente. (apud Wittwer, 1964, p. 108). 

Á vista disso, pode-se criar certa reflexão acerca do desenvolvimento espacial da 

criança, a ponto de compreender que o que a criança expressa no papel, como em um mapa, 

perpassa pelo que ela vive no seu cotidiano, e só depois que ela recebe uma alfabetização 

cartográfica adequada que essa criança vai conseguir ler, interpretar e até desenhar um mapa 

com informações do espaço em que está inserida. Somente depois que ela conseguir 
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compreender que um mapa deve ser feito de forma vertical que ela vai conseguir reproduzir 

de tal forma. Pois se essa criança, não estiver atingindo um grau de qualidade de interpretação 

da forma de representar um mapa, ela sempre vai construí-lo de forma a deixar algum lugar 

do espaço representado de forma horizontal ou oblíqua. E conforme Sann (2008) explica que: 

―O papel da escola é proporcionar situações que favoreçam o amadurecimento perceptivo da 

criança, até a estruturação de um sistema próprio de coordenadas. A passagem pela etapa de 

maquete é fundamental nesse processo.‖ (SANN, 2008, p. 111). 

A autora ainda expõe que as noções de percepção da criança são formadas por 

representações que são vistas de cima, feitas em folha de papel, em percepção bidimensional. 

Outra noção é construída a partir do corpo da própria criança na fase egocêntrica que seria a 

fase de experimentar as noções topológicas pelos sentidos. E a outra seria a maquete, que ela 

chama de ―construção mental do fazer de conta‖, e essa é uma representação descentrada do 

corpo da criança, ou seja, ela consegue ver por outro ponto de vista e com visão 

tridimensional (oblíqua) dos objetos do espaço (Sann, 2008). 

Através do desenho da criança pode-se observar como ela interpreta o espaço que tem 

experiência relacional. Foi feito o pedido às crianças,onde dissemos que seria demonstrada a 

representação do mapa mental, e que elas desenhassem o caminho de sua casa até seu lugar 

preferido na cidade de Caldas Novas (GO) a qual elas vivem, com a maior riqueza de detalhes 

que pudessem se lembrar durante o percurso que fazem até chegar ao local. Todas as crianças 

que desenharam se encontravam no 5º ano do Ensino Fundamental quando a pesquisa foi 

realizada. 

No desenho exposto na figura 2, a criança com idade de 10 anos fez o seu desenho e 

como pode ser percebido diante de sua representação do espaço,aparentemente ela se 

relaciona pouco com as ruas que a liga de sua casa e seu lugar preferido que no caso seria uma 

lanchonete, que se refere como ―Açaí‖. 

A lateralidade deve ser considerada e devidamente trabalhada pelo professor de acordo 

com Almeida e Passini (2010), os quais nos lembra que, direcionando as noções de orientação 

para que haja descentralização necessária ao entendimento das referências que a Geografia 

proporciona e afastar o egocentrismo ligado ao corpo da criança, como por exemplo, o lado 

direito ser sempre o Leste e o esquerdo, Oeste, parte superior ser Norte e inferior ser Sul. 
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Figura 2 - Representação realizada por aluna de 5º ano do Ensino Fundamental, o qual representa o 

caminho que percorre de sua casa até seu lugar preferido (Açaí) no canto superior esquerdo. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Conforme pode-se observar na Figura 3 a ilustração teve incentivo, assim como as 

outras, para que fosse desenhado em forma de mapa a mesma proposta. 

No entanto, pôde ser observado na imagem que a criança ainda desenhou alguns 

elementos que não estão na área urbana e, como explica Almeida e Passini (2010) de forma 

lateral, pois é a forma que essa criança observa o espaço. Embora, alguns elementos urbanos 

como casas, a criança consegue demonstrar de forma oblíqua. A atenção deve ser direcionada 

para os detalhes que são observados pela criança, principalmente nos elementos da natureza 

como o Rio, o Parque Estadual da Serra de Caldas (o lugar escolhido), as árvores, entre 

outros. A este respeito, Simielli (2008) contribui com esta discussão ao explicar que: 

A visão que se tem no dia-a-dia é lateral, isto é, obliqua, mas dificilmente há 

condição de se analisar um determinado espaço, por exemplo, o espaço de 

uma cidade, de um bairro ou até de uma sala de aula, na visão vertical. Essa 

é uma visão abstrata ou temos que nela chegar a partir de uma abstração. 

Para se ver na visão vertical uma área maior, temos que utilizar métodos 

mais sofisticados, que são o avião fotogramétrico, o helicóptero ou 

eventualmente praticarmos o paraquedismo. (SIMIELLI, 2008, p. 91) 

Na representação da Figura 3, observa-se que a criança faz o que Almeida e Passini 

(2010) colocou, o mapa para a criança pode fluir do seu imaginário, pois o caminho que deve 

ser percorrido entre a casa da criança e a Parque Estadual Serra de Caldas é distinto ao 

desenho da criança. 
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Figura 3- Representação realizada por um aluno do 5º ano do Ensino Fundamental, ele representa o 

caminho que percorre de sua casa até seu lugar preferido (Parque Estadual Serra de Caldas) no canto 

superior da direita títulado por ele de ―SERRA‖. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 

 

Analisando como as crianças representam o espaço em que se relacionam, observa-se 

que do primeiro desenho (Figura 2) até o ultimo (Figura 4), fazendo uma comparação, houve 

uma crescente riqueza de detalhes entre as representações a partir do experimento. Na Figura 

4, a criança consegue opter mais detalhes de onde escolheu representar.  

 

Figura 4 - O espaço escolhido pela aluna é a Feira Livre, localizada, no desenho em todo canto do lado 

direito. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2018. 
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 A figura 4, apresenta mais minúcia sobre o que a criança imagina e observa do espaço 

no que ela observa. Demonstra apenas uma forma lateral, localizada no canto superior 

esquerdo, de uma casa. Com isto, é possível sugerir que este foi a ilustração que mais se 

aproximou de como deve ser as representações cartográficas mentais.  

Cabe destacar que outro fator importante que pode ser notado, são os detalhes 

diversos. A criança representa a praça (canto superior direito) colorida, e as ruas, com clareza, 

tornando facilmente interpretado, apesar da ausência de itens obrigatórios em mapas. Dessa 

forma, a Figura 4, remete-nos as reflexões de Sann (2008) quando a autora comenta que:  

Entendendo a Geografia como estudo da Terra (geo) por meio de 

representações (grafia(s)), percebe-se que o estudo da geografia passa pela 

leitura do mundo, construída a partir de representações pessoais. O espaço 

constitui o objeto principal do estudo da geografia (o que lhe confere 

especificidade diante das demais ciências). Todavia, o espaço, hoje, é 

resultado de processos, tanto naturais, quanto antrópicos, desenvolvidos ao 

longo do tempo. (SANN, 2008, p. 106) 

Com a experiência obtida através da construção dos mapas mentais com alunos do 5º 

ano e pautado nas ideias que a autora supracitada apresenta, ressalta-se que a aplicação da 

Cartografia no âmago do ensino de Geografia nas séries iniciais, é de fundamental 

importância para o desenvolvimento cognitivo das crianças em relação ao espaço. 

 

Considerações Finais 

 

Através da análise das representações conclui-se que existe muito a ser melhorado em 

relação a metodologia usada pelos professores. A orientação desses deve ser direcionada a 

observação do espaço. Os signos, símbolos e legenda devem ser ensinado para decodificar 

informações contidas na representação da criança.  

Esclarecendo algumas conclusões sobre o procedimento usado na pesquisa, o 

professor de Geografia incentivou, para realizarem a representação clara e com o máximo de 

detalhes possível do trajeto de suas casas até seu lugar favorito. E a partir desse experimento, 

não se deve generalizar a visão que a crianças têm do espaço, pois deve considerar o quanto 

cada criança tem de experiência com desenhos, e com o local que escolheram para 

representar, levando em consideração, que pode ser que a criança tenha escolhido esse local, 

embora tenha ido apenas uma vez. Isso pode deixar a questão da investigação do espaço um 

pouco sensível.  
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Conclui-se que a inteligência do indivíduo é construída ao logo de sua vida, e todos 

detêm o poder de aprender, mas deve se considerar suas necessidades e seu potencial. A 

prática do ensino, de modo geral no Brasil deve ser aperfeiçoada para construção de crianças 

com melhor capacidade de conhecer e interagir com o espaço. 
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Resumo:O presente artigo busca pensaras contribuições que a cartografia proporciona ao ensino de geografia 

na escola, enfatizando a utilização da linguagem cartográfica no cotidiano dos estudantes, assim, formando 

cidadãos críticos e que entendam a realidade em quem estão colocados, onde os professores utilizem 

metodologias que proporcionem aos estudantes mais participação nas aulas, possibilitando um ensino mais 

significativo no processo de aprendizagem e realizando uma melhor leitura de mundo e do espaço geográfico. 
Palavras-chave:Geografia; Linguagem Cartográfica; Cotidiano. 

 

 

Resumen:El presente artículo busca pensar las contribuciones que la cartografía proporciona a la enseñanza de 

geografía en la escuela, enfatizando la utilización del lenguaje cartográfico en el cotidiano de los estudiantes, así, 

formando ciudadanos críticos y que entiendan la realidad en quienes están colocados, donde los profesores 

utilizan metodologías que proporcionan a los estudiantes más participación en las aulas, posibilitando una 

enseñanza más significativa en el proceso de aprendizaje y realizando una mejor lectura del mundo y del espacio 

geográfico. 

Palabras Claves:Geografá; Lenguaje Cartográfico; Cotidiano. 

 

 

Introdução 

 

A escola deve ser o espaço de construção de relações entre estudantes e sociedade, 

contando com teoria, conceitos e práticas de questionamentos sobre a realidade do dia a dia da 

sociedade. Os professores devem ser os mediadores, que trabalham o conhecimento crítico 

com os estudantes, abordando os conteúdos a partir do que os mesmos já sabem. Porém, 

muitas vezes essa abordagem no ensino não é alcançada, a realidade dos estudantes é 

esquecida e as aulas acabam se tornando ―monólogos‖, no qual apenas o professor realiza 

uma mediação dos conhecimentos. Mas, o âmbito escolar é mais que isso, é o lugar de 

relações sociais e de formação crítica. 

A ciência Geográfica muitas vezes é erroneamente associada a memorização de dados, 

como países e suas localizações no globo terrestre, rios, vegetação, entre outros aspectos. 
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Porém, a Geografia é muito mais do que simplesmente decorar informações geográficas, ela 

está presente no cotidiano da sociedade e é essencial na formação dos estudantes como 

cidadãos críticos em uma sociedade cada dia mais competitiva e repleta de informações que 

circulam sem muito controle de veracidade. Para que os estudantes entendam a importância 

que a geografia possui em suas vidas, é fundamental a utilização de linguagens que instiguem 

os estudantes e os levem a leitura de mundo. Uma das linguagens que é essencial para que os 

estudantes atinjam esse objetivo é a cartografia, que se mostra essencial para ensinar os 

saberes geográficos, onde os estudantes agreguem mais conhecimento sobre o espaço. Trazer 

a realidade experienciada pelos estudantes para o ensino é significativo para o processo de 

aprendizagem. Assim, o ensino de cartografia na geografia escolar desenvolve noções sobre a 

espacialidade do lugar de vivência dos estudantes e sobre o espaço produzido pela sociedade. 

O cotidiano dos estudantes deve ser abordado em sala de aula, mostrando a realidade 

no qual estão inseridos e compartilhando suas experiências, assim, aguçando nos jovens o 

desejo de participarem das aulas e trazendo contribuições para o ensino. É primordial que a 

utilização dos recursos didáticos, como mapas, croquis e maquetes, computador, celular 

atinjam o objetivo de mostrar as experiências do cotidiano para o ensino e proporcionem 

maior entendimento dos indivíduos sobre a espacialidade e as relações sociais praticadas no 

espaço geográfico. A presente pesquisa propõe um entendimento inicial das contribuições que 

a Cartografia tem a oferecer para o ensino de Geografia, e para tanto analisa a obra de alguns 

autores como: Cavalcanti (1998); Katuta (2002); Castellar (2005); Barbosa (2010); Santos et 

al. (2011); Costa, Assis, Lima (2012); Saviski e Torres (2014); Geron e Francischett (2016); 

Scomparin e Pereira (2016); Santos e Fechine (2017); Souza, Pereira, Moura (2018). 

 

Objetivos 

 

A pesquisa tem por objetivo principal uma revisão bibliográfica inicial sobre a 

linguagem cartográfica aplicada à vivência do dia a dia dos estudantes. Para tanto, pretende-se 

entender e analisar as contribuições da Cartografia para o ensino de Geografia. 
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Metodologia 

 

A metodologia de pesquisa aqui trabalhada contou com uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, ou seja, a linguagem cartográfica aplicada à vivência do dia a dia dos 

estudantes, observando se essa metodologia é eficaz e estimulante para o aprendizado dos 

estudantes. A fim de compreender o desempenho da atuação da cartografia no ensino de 

geografia, conduzindo o cotidiano dos estudantes para a sala de aula, e mostrando as várias 

contribuições que a cartografia oferece para esse meio, foi realizada uma revisão 

bibliográfica, utilizando alguns artigos, que abordam o quão importante é a utilização da 

linguagem cartográfica para o ensino. Buscando atingir o objetivo de mostrar que o cotidiano 

e a realidade dos estudantes podem ser trabalhados em sala de aula com criticidade. A 

presente pesquisa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, no Laboratório IMAP&P 

(Imagens, Paisagens e Personagens) do Departamento de Geociências/ UEL/PR. 

 

A cartografia no cotidiano dos estudantes no ensino de geografia 

 

As representações espaciais no ensino de geografia são essenciais para contribuir com 

a aprendizagem dos processos que acontecem na sociedade, porém, sabe-se que o ensino da 

geografia escolar possui uma defasagem, de acordo com Cavalcanti (1998), muitas vezes a 

geografia é associada a decorar e memorizar os conteúdos, isso acaba tornando-a 

insignificante para os estudantes e, até mesmo para alguns professores. Contudo, a disciplina 

de Geografia vai além do ―decoreba‖, ela está presente no cotidiano, assim Cavalcanti (1998, 

p.128) coloca que: 

Poder-se-ia dizer que a função atual do estudo da Geografia na escola se 

deve à que têm os homens em formação, tornando-os maduros para o 

cotidiano. [...] Mas é necessário não se contentar com o que são, na verdade, 

pré-requisitos para a função mais importante da Geografia que é formar uma 

consciência espacial, um raciocínio geográfico. E formar uma consciência 

espacial é mais do que conhecer e localizar, é analisar, é sentir, é 

compreender a espacialidade das práticas sociais para poder intervir nelas a 

partir de convicções, elevando a prática cotidiana, acima das ações 

particulares, ao nível do humano genérico. 

Portanto, a geografia na escola tem a função de partir da realidade do dia a dia dos 

estudantes, fazer reflexões críticas e confrontar esses conhecimentos cotidianos com o saber 

sistemático. Assim, formar cidadãos conscientes e críticos para atuar na sociedade, possuindo 
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a responsabilidade de proporcionar a compreensão de mundo, dos espaços criados e 

modificados pelas relações sociais, conflitos e contradições, em todas as escalas. Por 

conseguinte, os estudantes podem exercer a sua cidadania e entender a realidade em que estão 

inseridos (SOUZA, PEREIRA, MOURA, 2018). 

Entender as mudanças da realidade por meio da espacialidade das práticas 

socioambientais e socioculturais se mostra como um grande desafio no ensino de Geografia 

na atualidade, assim é necessário novas ferramentas teórico – metodológicas para a 

construção do conhecimento (COSTA, ASSIS, LIMA, 2012). 

Assim, pensando em trazer o cotidiano dos estudantes para o ensino de geografia, a 

cartografia pode realizar grandes contribuições para melhorar e ajudar os professores a buscar 

essa realidade e a introduzir na sala de aula, trabalhando os conceitos da geografia. Portanto, a 

alfabetização cartográfica se apresenta como necessária no processo de formação dos jovens, 

com o objetivo de desenvolver competências, por meio de representações cartográficas 

(SANTOS, FECHINE, 2017). 

A geografia e a cartografia sempre estiveram relacionadas, tendo como base a análise 

do espaço geográfico, realizando a leitura de mundo e analisando as relações sociais 

cartograficamente. A cartografia auxilia nos processos de ensino e de aprendizagem, trazendo 

consigo conhecimentos que são de extrema importância na formação dos indivíduos, como as 

representações cartográficas e recursos, como mapas, cartas, plantas, globos, maquetes, que 

auxiliam no ensino das representações espaciais (SANTOS et al. 2011),apresentando-se como 

uma linguagem que pode ser utilizada no ensino de geografia, despertando a curiosidade e o 

interesse dos estudantes. De acordo com Castellar (2005, p.216): 

A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um sistema código de 

comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em 

geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem 

ser e escrever as características do território. Nesse contexto, ela é uma 

opção metodológica, que implica utilizá-la em todos os conteúdos da 

geografia, para identificar e conhecer não apenas a localização dos países, 

mas entender as relações entre eles, compreender os conflitos e a ocupação 

do espaço. 

A cartografia funciona como um mecanismo didático utilizado para a transmissão das 

transformações que ocorreram no espaço (SANTOS, FECHINE, 2017). A linguagem 

cartográfica é essencial para a formação dos estudantes, a não utilização desta linguagem na 

formação inicial, afeta as interpretações cartográficas, consequentemente afetando no 
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cotidiano dos estudantes. Segundo Barbosa (2010), a falta da aplicação desta linguagem 

cartográfica acarreta prejuízos intelectuais, como o não entendimento de notícias que utilizam 

representações cartográficas, a alienação de seu próprio espaço e a incapacidade dos 

estudantes de reconhecerem a formação espacial de seu próprio bairro. Segundo Santos et al. 

(2011, p.6): 

A importância da cartografia para a Geografia no ensino está na forma como 

está sendo abordada, já que a Geografia trabalha com uma pluralidade de 

espaços e lugares, têm-se a necessidade da utilização de recursos que 

facilitem a compreensão desses estudos, pois a Cartografia torna-se um 

instrumento na aproximação dos lugares e do mundo, e para que sejam 

facilmente compreendidos utilizam-se os fundamentos da cartografia nas 

aulas de geografia. 

Assim, a cartografia se torna primordial no ensino de geografia, por meio desta 

linguagem os estudantes podem entender as dinâmicas espaciais dos lugares.  

Buscar recursos didáticos que auxiliem nesse processo de aprendizagem é essencial 

para a construção dos saberes geográficos, assim, a cartografia cada vez mais contribui para 

melhorar o ensino e aproximar a realidade dos estudantes com a sala de aula. Um recurso 

muito utilizado pelos professores de geografia são os mapas, sendo empregados nas práticas 

cotidianas, jornais, sites, revistas, livros, em especial os livros didáticos, utilizam mapas, 

como representações visuais para a comunicação (SOUZA, PEREIRA, MOURA, 2018).  

Os mapas são os recursos mais utilizados pelos professores de geografia, de acordo 

com Costa, Assis e Lima (2012, p.114): 

No que se refere ao mapa, ele é legitimamente uma construção social do 

mundo, ou seja, pode ser decodificado do mesmo modo que outros tipos de 

linguagens (exclusivamente visuais ou não). Percebe-se, portanto, que sua 

função não é meramente representar a Terra, mas também comunicar 

informações a respeito dos fenômenos nas mais diferentes escalas que se 

desenvolvem na sua superfície. 

Mas, é necessário compreender que esse recurso em sala de aula deve ser utilizado 

com mais criticidade, essas representações cartográficas podem ser empregadas para 

possibilitar a melhor assimilação da realidade social e geográfica, portanto, esse material deve 

ser visto como um instrumento metodológico que contribua com o ensino da espacialidade. 

Conforme Costa, Assis e Lima (2012, p.112):  

Em consideração ao mapa, para atingir seu potencial como recurso, ele deve 

ser apresentado pelo professor de maneira acessível aos alunos, permitindo, 

através de suas estratégias metodológicas para o ensino de Geografia, 
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efetivar os mecanismos necessários para promover a capacidade de 

compreensão da realidade, mas sem atropelos, buscando respeitar a 

individualidade de cada um. Deve-se ter a preocupação de averiguar se os 

estudantes têm as condições necessárias de analisar as informações contidas 

no mapa e, ao mesmo tempo, representá-las ou reproduzi-las, pois, do 

contrário, ele perde sua aplicabilidade no processo de construção do 

conhecimento. 

Assim, o professor deve utilizar esse recurso, dando ênfase na realidade na qual o 

estudante está colocado, mostrando a configuração espacial e os conflitos sociais do seu lugar 

de vivência, como a constituição do território no qual o estudante pratica suas relações 

cotidianas, promovendo a participação, facilitando a aproximação dos conteúdos com as 

realidades vivenciadas por eles, além disso, os mapas podem auxiliar na localização ou 

orientação, contribuindo para uma melhor leitura geográfica. 

Para Katuta (2002, p.172) a leitura de mapa é: 

[...] um meio de comunicação que possui especificidades quanto a sua 

linguagem ou forma de representar a realidade: e uma representação 

geométrica plana e simplificada de partes ou de toda a superfície terrestre, 

bem como dos fenômenos que nela ocorrem, que podem ser representados 

de forma quantificada e/ou ordenada. O significado dos elementos nele 

presentes ou dele próprio e dado a partir das convenções cartográficas, ou 

seja, para manipula-lo o sujeito deve estar imerso numa dada cultura que 

proporcione a possibilidade, mesmo que mínima, de extrair significados a 

partir de determinados símbolos. 

Logo, para ler o mapa e compreende-lo, é imprescindível que ele represente lugares e 

os fenômenos, sempre empregando as noções cartográficas, como a escala, localização, os 

símbolos utilizados e a temática representada, onde esse conhecimento deve ser aprofundado 

nas necessidades que os estudantes possuem (GERON, FRANCISCHETT, 2016). A 

utilização desse recurso precisa ser abordada com uma metodologia que amplie o ensino e a 

aprendizagem dos conceitos trabalhados pela geografia, metodologia essa, que deve abordar a 

realidade vivida pelos estudantes, onde esses contribuam para aguçar o desejo de participarem 

das aulas e de se formarem como cidadãos autônomos e críticos. 

Pode -se perceber como a utilização das linguagens cartográficas como os mapas pode 

contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos jovens, construindo o conhecimento 

sobre a espacialidade. Assim, a cartografia se mostra essencial para a formação dos 

estudantes, a utilização desse recurso precisa ser abordada com uma metodologia que amplie 

o ensino e a aprendizagem dos conceitos trabalhados pela geografia, metodologia essa, que 

deve abordar a realidade vivenciada pelos estudantes, no qual esses contribuam para aguçar o 
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desejo dos estudantes de participarem das aulas e de se formarem como cidadãos autônomos e 

críticos e que contribua com a sociedade no qual ele esta inserido. 

 

Trabalhando a cartografia com os estudantes 

 

Alguns autores trabalham com a utilização dos recursos cartográficos buscando trazer 

a realidade e o cotidiano dos estudantes para o ambiente escolar, como Saviski e Torres 

(2014), abordaram a utilização da linguagem cartográfica no trabalho intitulado 

―CARTOGRAFIA: estudo do lugar como construção da identidade‖. As autoras apresentaram 

suas ideias no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), que 

possui o objetivo de capacitar os professores da rede estadual. Assim, as autoras elaboraram 

uma proposta pedagógica que buscou possibilitar aos estudantes a compreensão do espaço 

geográfico por meio da linguagem cartográfica. 

A proposta didática apresentada por Saviski e Torres (2014), foi aplicada para os 

estudantes do 9º ano vespertino do ensino Fundamental do Colégio Estadual Marechal 

Castelo Branco, situado no município de Primeiro de Maio (PR).  

Primeiramente de acordo com as autoras foi aplicado um questionário, que buscou 

compreender quais os conhecimentos que os estudantes já possuíam sobre a cartografia, 

porém, de acordo com as mesmas, muitos dos estudantes não possuíam noções sobre 

proporções, lateralidade e sobre a cartografia, assim, foi necessário retomar os conteúdos 

cartográficos. Logo após foi feita a leitura das respostas, assim os estudantes puderam 

perceber qual foram seus erros e seus acertos. 

A atividade abordada por Saviski e Torres (2014) buscou trabalhar com a Lateralidade 

e qual a sua importância na localização espacial, os estudantes observaram a planta da cidade, 

Primeiro de Maio (PR) e localização da escola; observação da planta baixa da escola e relação 

dos objetos situados a esquerda, direita, frente e trás e as ruas próximas ao colégio. Buscando 

uma melhor relação dos estudantes com a cartografia, eles localizaram a sala de aula, sala dos 

professores, biblioteca, os banheiros, o trajeto percorrido pelos estudantes do portão da escola 

até a sala de aula, colorindo com cores diferentes. As autoras ainda buscaram trabalhar com 

textos, que focavam na introdução da cartografia no cotidiano, ainda foi trabalhado um mapa 

mental do trajeto dos estudantes de sua casa até a escola, abrangendo alguns pontos 

frequentados pelos mesmos.  
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A rosa dos ventos também foi trabalhada pelos estudantes, assim, desenvolvendo as 

noções sobre os Pontos Cardeais, a Escala, também foi abordada, onde os estudantes 

utilizaram barbantes para expressar medidas e comprimentos (SAVISKI, TORRES, 2014). 

Ao trabalhar com escala cartográfica, foram utilizados textos que apresentam medidas, 

símbolos e valor das unidades de medida, trabalhou-se também com a legenda, no qual foi 

utilizado textos com informações sobre a utilização da legenda em mapas.  

Por fim, Saviski e Torres (2014), abordaram a utilização dos mapas, no qual os 

estudantes construíram um mapa das mesorregiões do Estado do Paraná, com Legenda, 

Pontos Cardeais e Titulo, assim, concretizando todo o processo de construção do 

conhecimento da Linguagem cartográfica com os estudantes.   

Assim, no trabalho de Saviski e Torres (2014), é abordado como a linguagem 

cartográfica está inserida no cotidiano dos estudantes, as autoras, mostram como a cartografia 

pode ser trabalhada em sala de aula pelos professores e o quão importante é a participação dos 

estudantes para a construção da compreensão sobre a cartografia. O professor é o mediador 

dos conhecimentos científicos, os estudantes devem fazer questionamentos e serem 

participativos nos processos de ensino e aprendizagem. 

Outra forma de trazer o cotidiano dos estudantes para o ensino da geografia través da 

cartografia é a utilização dos recursos tecnológicos, como o celular e aplicativos úteis para a 

geografia. A utilização desse material é proibida dentro da sala de aula, mas quando solicitado 

pelo professor pode ser utilizado, afim de contribuir com o ensino. Nessa pesquisa foi 

utilizado o aplicativo de livre acesso C7 GPS, desenvolvido pela Universidade Federal de 

Santa Maria/RS. 

Scomparin e Pereira (2016) trabalharam esse aplicativo C7 GPS e outros de bússolas 

com os estudantes do 9º ano do Fundamental II do Colégio Estadual Souza Naves, localizado 

no Município de Rolândia (PR), para abordar as categorias lugar e paisagem, tendo em vista a 

orientação e a localização, no qual foram marcados pontos, fotografados as referências 

espaciais e representando os trajetos vividos.  

Foram realizadas aulas no entorno da escola, assim, os estudantes puderam 

compreender como a orientação está presente ao seu cotidiano. Para esta atividade utilizou-se 

a bússola física e digital (no celular), no qual um vídeo sobre como utilizar a bússola foi 

reproduzido. A localização também foi conceitualizada, para isso, o aplicativo C7 GPS foi um 
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instrumento importante para a construção da noção cartográfica (SCOMPARIN, PEREIRA, 

2016). 

Assim, com a utilização destes materiais os estudantes se sentem mais familiarizados 

com as diferentes linguagens cartográficas e passam a entender, de forma dinâmica e crítica, a 

importância que a cartografia possui em seu cotidiano. 

Sabe-se que a realidade escolar na atualidade possui uma defasagem em relação as 

muitas ferramentas disponibilizadas hoje em dia para os estudantes, mas ao buscar recursos 

que instiguem os estudantes e os façam participar das aulas torna o cenário escolar mais 

atrativo e agradável, no qual os estudantes se sintam acolhidos e familiarizados, assim, os 

mesmos se sentirão a vontade para participar das dinâmicas realizadas pelos professores, e 

construirão questionamentos que os levem a proporcionar mudanças em sua realidade, 

compreendendo a importância de se trabalhar a geografia e a cartografia escolar em suas 

vidas. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio dos autores utilizados e das discussões realizadas percebe-se como a 

cartografia no âmbito escolar é indispensável para a formação de crianças, jovens e adultos, 

sendo um instrumento metodológico necessário logo nos primeiros anos de ingresso na 

escola, fazendo com que os estudantes aprendam uma leitura cartográfica sobre o mundo, 

mais completa e fundamentada na realidade, entendendo para que servem os recursos que a 

cartografia disponibiliza e os símbolos empregados nos mapas, como por exemplo, o título, o 

norte geográfico, as  coordenadas, a legenda, o tema abordado no mapa e as espacialidades 

apresentadas. 

Das leituras realizadas, percebe-se que existe a necessidade de se trabalhar mais a 

linguagem cartográfica no ensino de geografia, pois existe uma defasagem na aplicação da 

mesma nas escolas em geral. Ao buscar recursos mais modernos, atuais, que estão no dia a dia 

da vida dos estudantes, percebe-se que a assimilação dos métodos utilizados é maior pelos 

estudantes e que a cartografia cumpre seu papel de leitura dos espaços, no qual são exercidas 

as relações sociais, enfatizando o cotidiano dos estudantes, logo, a sala de aula, se torna o 

lugar de comunicação de conhecimentos críticos e afim de promover uma aprendizagem 

significativa. 
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Com essa abordagem cartográfica a Geografia, se mostra como conhecimento 

necessário para os estudantes, e não apenas como memorização dos nomes de países e rios, 

vegetação e outros aspectos. Trabalhar com as diversas realidades é abranger a diversidade 

existente na sociedade, assim, a cartografia contribui para melhor assimilação dos conceitos 

geográficos. 

É de extrema importância que professores e estudantes partilhem seus conhecimentos, 

pois, a comunicação entre estudante e professor, se faz necessária para a educação, logo, as 

aulas de Geografia se tornam mais necessárias e ricas de conhecimento para a formação. A 

utilização de recursos disponibilizados pela cartografia, portanto, é um excelente material para 

abordar o cotidiano dos estudantes em sala de aula, assim, os mesmos participarão das aulas e 

reconhecerão a importância que a geografia possui no seu dia a dia. As aulas deixam de ser 

um ―monologo‖ e passam a ser construídas com a participação dos estudantes, 

proporcionando a formação crítica dos estudantes, formando jovens autônomos, que exerçam 

sua cidadania na sociedade.  

 Pretende-se, no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, aprofundar as análises 

bibliográficas pertinentes ao tema com autores clássicos da cartografia em sala de aula, 

comparando as práticas aqui apresentadas com outras a serem desenvolvidas e aplicadas. 
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Resumo:Este trabalho derivado de pesquisa de doutoramento apresenta uma breve reflexão e discussão 

teórico-epistemológica sobre a emergência dos mapas online e as possibilidades de releitura do fazer/saber 

cartográfico e de suas representações para a compreensão de fenômenos geográficos na contemporaneidade. 

Objetiva demonstrar as possibilidades que os mapas online - enquanto representações cartográficas -, tem de 

alterar a experiência cartográfica e o raciocínio geográfico da individualidades e coletividades na compreensão 

de fenômenos e processos decorrentes das práticas sociais sobre as territorialidades e espacialidades. 

Palavras-chave:Geotecnologias; Mapas online; Representações cartográficas 

 

 

Resumen:Este trabajo derivado de investigación de doctorado presenta una breve reflexión y discusión 

teórico-epistemológica sobre la emergencia de los mapas online y las posibilidades de relectura del hacer / saber 

cartográfico y de sus representaciones para la comprensión de fenómenos geográficos en la contemporaneidad. 

Objetivo demostrar las posibilidades que los mapas en línea-como representaciones cartográficas-, tiene que 

alterar la experiencia cartográfica y el raciocinio geográfico de las individualidades y colectividades en la 

comprensión de fenómenos y procesos derivados de las prácticas sociales sobre las territorialidades y las 

espacialidades. 

Palabras Claves:Geotecnología; Mapas en línea; Representaciones cartográficas 

 

 

Introdução 

 

A possibilidade de construção de uma cartografia geográfica perpassa não apenas por 

englobar as dimensões humana e social em sua totalidade, mas, pelo reconhecimento da 

coexistência de múltiplas trajetórias e narrativas cartográficas, e não apenas uma que se 

pretenda universal. Isto implica evitar reducionismos e compartimentalizações, ao mesmo 

tempo, ampliar as possibilidades de enfrentamento e de escape às superficialidades impostas 

pelo mercado frente as transformações e demandas provocadas pelo atual meio técnico 

científico informacional. Embora sejam diversos os caminhos para a consolidação de uma 

postura crítica que permita o enfrentamento das verticalidades e fragmentações impostas a 

produção cartográfica e suas representações, esta não é uma tarefa fácil e uniforme, implica 

rupturas, encontros e desencontros. Significa reconhecer a heterogeneidade em meio a uma 

interpretação homogeneizadora que intenta submergir o espaço e suas territorialidades sob a 
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lógica de um discurso globalizante e totalitário. Dessa forma, faz-se necessário tecer 

resistências através de leituras/releituras que possibilitem um escape a unicidade discursiva, 

ao mesmo tempo, nos permita construir em termos geográficos uma compreensão do mundo 

atual diferente das narrativas impostas, que muitas vezes nos oferecem uma ideia futuro já 

dado. Neste sentido, Massey (2008, p. 32) já nos alertava que ―...apenas se o futuro for aberto 

haverá campo para uma política que possa fazer a diferença‖.  

A hipótese na qual fundamentamos esta discussão defende que as geotecnologias, e 

mais especificamente os mapas online ampliam a capacidade humana de cartografar, mapear, 

monitorar, locomover-se e, em certo sentido, controlar territórios, influenciando a forma como 

as ações individuais e coletivas são produzidas na atualidade. Tem por objetivo demonstrar 

uma parcela de um conjunto de contribuições que os mapas online (aqui tipificados como de 

mapeamentos urbanos) trazem para a ciência geográfica ao ampliara capacidade desta em 

realizar mapeamentos e analisar qualitativamente o caráter de alguns fenômenos e processos 

existentes sobre parcelas do espaço geográfico, permitindo a emergência e valorização de 

saberes e representações cartográficas historicamente marginalizadas por um discurso oficial 

e centralizador. 

A análise adotada neste trabalho implica em reconhecer que as questões teóricas e 

metodológicas são tratadas como elementos inter-relacionados. Assim, num primeiro 

momento, apresentamos o contexto teórico de onde emerge esta discussão e tecemos algumas 

considerações acerca das geotecnologias, mais especificamente dos mapas online. Da maneira 

como nas últimas décadas, em decorrência do atual meio técnico-científico informacional, os 

instrumentos, técnicas e metodologias de captura, análise e tratamento da informação 

espacial, ampliaram a capacidade de mapeamento, controle e suporte ao planejamento de 

ações sobre os territórios. Na segunda parte, abordamos aspectos relacionados ao saber/fazer 

das representações cartográficas, e como os mapas online, enquanto geotecnologias alteram as 

relações de poder, potencializando às individualidades e coletividades a compreensão de 

processos e fenômenos dinâmicos, ampliando o raciocínio geográfico sobre territórios e 

territorialidades. Em seguida, apontamos algumas possibilidades e potencialidades que os 

mapas online apresentam para as coletividades e individualidades na análise de fenômenos e 

processos das ações humanas sobre os territórios e territorialidades, permitindo alargar o 

raciocínio geográfico e a construção de uma práxis social por intermédio de uma cartografia 

geográfica dinâmica e interativa baseada na experienciação. 
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Geotecnologias e mapas online: aproximações iniciais sobre o fazer cartográfico 

 

Nas últimas décadas, as transformações decorrentes do atual meio técnico-científico 

informacional provocaram mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas, 

alterando a forma como coletivamente produzimos, apropriamos, relacionamos, 

ressignificamos e percebemos parcelas do espaço e dos territórios em função da 

instantaneidade da informação geográfica. Cartograficamente, isto dinamizou as 

possibilidades de coleta, análise e tratamento de informações sobre o espaço geográfico em 

função do desenvolvimento e sinergia entre inúmeras tecnologias de informação e 

comunicação.  

Neste contexto, as geotecnologias – enquanto conjunto de objetos técnicos -, permitiu 

aos variados extratos sociais a capacidade de cartografar, mapear, monitorar e, em certo 

sentido, controlar territórios, práxis até então, restrita a grupos seletos capitaneados pelo 

Estado. Gestadas e incorporadas gradativamente como suporte a cartografia digital 

desenvolvida durante o pós Segunda Guerra Mundial, acabaram sofrendo influência dos 

movimentos de renovação cartográfica, que defendiam uma nova abordagem para além das 

matrizes clássicas do pensamento geográfico (MOREIRA, 2015), convencionalmente 

denominadas de positivismo lógico e/ou correntes positivistas (MORAES, 2003), que 

influenciaram/influencia toda uma produção espacial e cartográfica considerada ―desprovida‖ 

de uma reflexão política (LACOSTE, 2012). Assim, em meio aos movimentos de ―ruptura‖ 

dos anos 1970, que provocaram reflexões e transformações importantes nas ciências humanas 

e sociais, a cartografia sofreu processo semelhante, implicando no surgimento e/ou 

fortalecimento de algumas correntes teóricas, a exemplo da Teoria da Modelização, a 

Semiologia, a Teoria da Comunicação Cartográfica e a Teoria da Cognição. Independente do 

viés assumido por cada uma destas abordagens, houve uma forte aproximação com outras 

áreas do conhecimento, entre elas, por exemplo: a psicologia, a comunicação, o design, as 

artes, e as ciências sociais. A Teoria da Cognição, por exemplo, numa aproximação com as 

correntes marxistas, produziu avanços importantes, entre estes, o entendimento do mapa como 

elemento de representação socialmente produzido e temporalmente representado.  

Dessa forma, nas últimas quatro décadas, o que se convencionou chamar de tendência 

crítica cartográfica ganhou forte projeção com diversas contribuições, a exemplo do 

cartógrafo John Brian Harley (1989; 1991; 1998), do geógrafo Denis Wood (1978; 1998; 
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2010), entre outros. No sentido amplo, e para além das especificidades de cada abordagem 

proposta, esta postura buscou incorporar à cartografia existente, elementos baseados em 

processos, signos, percepções, identidades e cultura, ou seja, uma ―cartografia da realidade‖ 

na acepção de Wood (1978). Ou seja, aspectos de uma cartografia até então negligenciada 

pelo racionalismo europeu. Portanto, o mapa ocidental perdia seu status de representação 

cartográfica científica e imparcial. Para John Brian Harley era importante traduzir as imagens 

dos mapeamentos cartográficos como representações culturais carregadas de simbolismos e 

mensagens políticas, tanto em termos de conteúdo visto, quanto aqueles subtraídos 

propositalmente. Assim, a cartografia não poderia estar simplesmente reduzida ao aspecto 

técnico, nem tampouco, desprovida deste, era necessário uma junção entre objetividade e 

subjetividade.  

Em nosso entendimento, a transição da cartografia tradicional para a cartografia 

digital, se acelera a partir da década de 1980, com a disseminação dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG´s) - e o entendimento de que estes são apenas instrumentos 

técnicos utilizados para armazenar, compilar e processar dados, servindo como suporte para 

que o seu usuário produza novos conhecimentos e análises da realidade. Posteriormente, a 

abertura do sistema NAVSTAR/GPS para uso civil, facilitou a produção de informação 

geográfica georreferenciada em função do desenvolvimento de instrumentos e tecnologias 

mais rápidas e acessíveis (JESUS, 2018). Assim, gradativamente, centros de pesquisas, 

instituições de ensino e diversos segmentos sociais passaram a ter relativa autonomia na 

elaboração de suas representações cartográficas, significando um ganho político em relação 

ao saber e fazer cartográfico. 

Como afirma Crampton&Krygier (2006), a teoria social crítica destituiu a visão de 

neutralidade de todo e qualquer mapa, aprofundando ainda mais a discussão sobre a dimensão 

política, e trazendo consigo um elemento até então desconsiderado pelo quantitativismo 

reinante: o entendimento do espaço como uma produção social. Isto aprofundou as reflexões 

teóricas em torno das relações de poder que atravessam o saber/fazer cartográfico, seu 

processo de aprendizagem, suas representações, e sua relação com a produção do espaço. 

Consequentemente, sobre as estratégias cartográficas adotadas para domínio, uso e ocupação 

dos territórios.  

Para Harvey (1989), houve uma intencionalidade neste processo cujo objetivo é 

explicado pela lógica de reprodução ampliada do capital. Entretanto, considerando a dinâmica 
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de renovação dos mecanismos associados às relações de produção do espaço e a necessidade 

de controle social, estas novas tecnologias ampliaram e democratizaram as técnicas de 

mapeamento e criação de mapas (―virada tecnológica‖), tirando das mãos do Estado e da 

academia (especialistas) a exclusividade (em termo de poder) na confecção destes. Nesta 

perspectiva, Bauman (1999), ao tratar da ―batalha dos mapas‖, nos aventa a necessidade de 

uma retomada da cartografia oficial pelas coletividades, dando a ela novas possibilidades de 

usos e sentidos que não àqueles de interesse do Estado. Dessa forma, as geotecnologias e em 

especial os mapas online ampliam as possibilidades do fazer cartográfico, em certa medida, 

permitem uma reapropriação na elaboração da representações cartográficas por uma 

significativa parcela da sociedade (WOOD e FELS, 1992; GOODCHILD, 2007), alterando 

substancialmente a forma como percebemos as ações e os fenômenos no tempo e no espaço 

(HARVEY, 1989; MASSEY, 2008) e notadamente as relações de poder sobre o fazer e o 

mapeamento cartográfico no\do território.  

Neste contexto, os mapas online têm desempenhado cada vez mais, um importante 

papel socioeconômico, político e cultural no contexto tecnológico atual, ao reconfigurar não 

apenas as relações de saber e poder do fazer cartográfico, mas, como objetos técnicos 

fundamentais à execução de ações sobre os territórios e territorialidades (JESUS, 2018). 

Como exemplo, podemos citar suas aplicações em: educação, transportes, aviação, turismo, 

administração, estratégia (veículos autônomos), localização, etc.  

As consequências destas ações nos remetem à dimensão social e política de uma 

cartografia geográfica (MATIAS, 1996), já que o seu fazer implica numa visão de mundo, 

numa ideologia, ainda que subjacente. Neste sentido, se o Estado foi destituído do monopólio 

cartográfico, e houve uma maior acessibilidade deste fazer a uma parcela da sociedade - 

proporcionada pelo acesso às geotecnologias -, noutro extremo, existe um processo de 

mercantilização da informação geográfica pelas grandes empresas de armamento e de 

tecnologias de informação e comunicação. Estas, produtoras e provedoras de dados e 

informações geográficas, detentoras de conhecimentos técnicos e processos cruciais ao 

funcionamento da sociedade no período atual. Como exemplo, existe uma infinidade de 

dispositivos técnicos e objetos do cotidiano concentrando uma infinidade de sensores e 

geotecnologias embarcadas, estas, cada vez mais direcionadas a uma crescente 

mercantilização da informação geográfica, ampliando demandas para a obtenção ou acesso a 

produtos, sistemas e serviços em plataformas digitais (JESUS, 2018).  
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Portanto, é imperativa a necessidade de se discutir as possibilidades de uma práxis 

geográfica que efetivamente se aproprie destas geotecnologias. Isto, não apenas sob o ponto 

de vista do domínio de instrumentos, métodos e técnicas, mas sobretudo, da ação política 

sobre o ensino, a produção e o saber/fazer cartográfico na atualidade, e de como as relações 

de poder que se entrecruzam em meio a heterogeneidade de representações cartográficas 

reconfiguram o raciocínio cartográfico em nossas experiências individuais e coletivas.  

Nosso foco neste artigo é uma forma específica de mapa online que tipificamos como: 

mapeamentos urbanos, cuja característica principal é de serem representações dos mais 

variados interesses e aspectos dos espaços urbanos. Estes, constituem experiências e 

representações cartográficas oriundas de diversos segmentos que englobam informações sobre 

violência (roubos, assaltos, agressões, estupros, etc.), serviços (localização, roteirização, 

visualização em 3D, trânsito, etc.). Os quais, seja através da iniciativa privada, do estado, 

ONG‘s, institutos e ações individuais ou coletivas, são disponibilizados online (em rede) nas 

mais diversas plataformas digitais. Independente do viés ideológico que carregam, 

constituem-se em importantes mecanismos para análise e compreensão de fenômenos e 

processos que interferem ou alteram as práticas sociais, e por conseguinte a forma como se dá 

a produção do espaço geográfico. 

 

Mapas online, representações cartográficas e raciocínio geográfico 

 

A produção do espaço geográfico enquanto ação humana, tem uma relação estreita 

com a forma simbólica, cultural e social como as representações cartográficas são aceitas ou 

desconsideradas para referendar interesses sobre as espacialidades e os territórios. Pensar 

espacialmente e consequentemente cartografar requererem raciocínio geográfico pressupondo 

compreender e estabelecer relações com a finalidade de mobilizar ações e atividades sobre o 

espaço, assim, o desenvolvimento deste raciocínio cartográfico em sua dimensão plena -

enquanto processo histórico humano e construção científica e escolar  partir do século XIX -, 

implica no desenvolvimento de métodos, técnicas, atividades, meios e elaboração de objetos 

técnicos e ferramentas mentais como pressuposto para o domínio e representação do espaço 

geográfico onde se manifestam as realizações humanas.  

Em tese, a vida urbana, estimula em seus habitantes o desenvolvimento de um 

elaborado raciocínio cartográfico, seja ela baseado no senso comum, na formação escolar ou 
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em critérios técnicos em função de suas atividades profissionais. De forma similar, as 

representações cartográficas - direta ou indiretamente - são imprescindíveis ao acontecer 

destas ações humanas, desde as atividades mais elaboradas e complexas, que requerem 

precisão e acurácia, às situações mais corriqueiras, que envolvem aspectos simbólicos e 

socioculturais, dado a multiplicidade de espacialidades e territórios que se entrecruzam na 

prática cotidiana. Desta forma, os indivíduos ou as coletividades em suas práticas sociais se 

valem das diversas cartografias existentes e possíveis (oficiais e não-oficiais) para o seu 

funcionamento. Sob este prisma, cartografar e representar diz respeito ao eu, ao corpo, à 

mente, a forma como nos locomovemos, como lidamos com o outro e nos posicionamos com 

a realidade que nos cerca, com o mundo. Mais do que isto, implica analisar e tentar 

compreender uma diversidade de elementos culturais, sociais, simbólicos, etc. que atravessam 

as relações dos diversos grupos e individualidades em sociedade.  

Assim, o caminho para uma cartografia geográfica, enquanto totalidade em 

movimento, perpassa pela efetiva apropriação das geotecnologias e da (re)construção de uma 

epistemologia cartográfica que possibilite englobar as dimensões humana e social, e 

simultaneamente, responder as lacunas teóricas e práticas que estão postas no contexto do 

atual meio-técnico-cientifico-informacional, permitindo a elaboração de novos instrumentos 

metodológicos e (re)leituras que apontem para caminhos imprevisíveis, mas, passíveis de 

enfrentar o que está posto, a possibilidade de reinventar, de modificar algumas regras do jogo 

que se anuncia. Diferente disto, é restringir a abordagem, é limitar-se a simplificações e 

normatizações.  

Neste contexto, os mapas online disponíveis através das diversas interfaces de 

comunicação, sejam elas fixas ou móveis oferecem na atualidade uma gama serviços 

cartográficos, sejam eles oriundos de iniciativas das esferas públicas ou privadas, ou, através 

de mapeamentos por colaboração. Independentemente de quem as produz, estas iniciativas se 

baseiam em três tipos de ambiente: Aqueles onde existe uma base cartográficas definida, 

sobre a qual os usuários acessam informações já disponíveis, ou valem-se destas bases para 

complementar ou  inserir novos dados; Aquelas com as mesmas características anteriores, 

porém com a possibilidade de reconfigurá-las através de interfaces de programação de 

aplicações (API) visando criar representações para atender os objetivos desejados; Aquelas 

que são desenvolvidas através de ONG´s, iniciativas pessoais ou coletivas, abertas a 

participação, onde os processos cartográficos representados são alimentados por seus 
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usuários. Estes, nem sempre buscam precisão ou acurácia, mas sim, promover um 

mapeamento participativo que evidencie seus interesses ou a resolução de problemas que 

existentes nestes espaços. 

Independentemente de quem as produz, estas representações são portadoras de modos 

de ver e compreender as territorialidades e espacialidades, o que implica à seus usuários uma 

modalidade de aprendizagem ou de uso cartográfico diferentes das representações baseadas 

em suporte físico. Como exemplo, se antes eram necessários enormes guias ou mapas 

impressos para locomover-se pelos espaços desconhecidos das grandes cidades, os mapas 

online de roteirização trazem uma nova experiência ao usuário, informando em tempo real as 

condições de trânsito, o tempo climático, a duração do deslocamento em função do meio de 

transporte utilizado, a informação de elementos existentes na paisagem urbana, modelagem 

3D, etc. Para seu usuário a experiência e o raciocínio geográfico que se impõe em relação ao 

seu utilizador torna-se ímpar, na medida que é possível comparar elementos do mapa, com 

estes na realidade. Isto implica em uma série de correlações que envolvem cognição, 

comunicação e percepção sobre a espacialidade onde a ação de deslocamento do usuário 

acontece. 

Outras experiências de mapeamento online tem dado visibilidade a espaços ocultos 

das cidades ou de evidenciam ações sobre lugares e territorialidades, onde, muitas vezes em 

nossas experiências cotidianas sobre estes passam despercebidos. Assim, atividades de 

colaboração que assinalam por exemplo lugares onde ocorrem roubos, estupros, assaltos, 

acidentes, congestionamentos, festas públicas, deslocamento de transporte público em tempo 

real, combustível mais barato, etc. acabam por evidenciar os mais diversos interesses, grupos 

e antagonismos que atuam sobre a produção do espaço. 

Em meio a estes processos três aspectos são evidenciados, mas não se constituem os 

únicos. Primeiro as relações de poder e de saber que se reconfiguram com esta forma de 

experienciar a cidade; Segundo, a possibilidade de exercer ações ou adquirir conhecimentos, a 

partir da experiência virtual ou real sobre os territórios e espaços desconhecidos; Terceiro, da 

amplificação e reelaboração do raciocínio geográfico que o uso destas representações 

evidenciam, na medida que deslocar, mensurar, avaliar, localizar-se são facilidades que 

permitem ao usuário liberdade para outras construções, percepções e análises cartográficas em 

suas práticas socioespaciais. 
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Considerações Finais 

 

Compreendemos que a ―retomada‖ do fazer cartográfico pela coletividades 

proporcionada pelas geotecnologias, tem permitido que, os mapas on-line, até então modelos 

simplificados da realidade, tornem-se mais complexos e dinâmicos quando comparados às 

tradicionais formas de representação cartográficas atreladas ao papel enquanto suporte físico, 

assim, necessitam, cada vez mais, utilizar a representação das complexidades e 

heterogeneidades do mundo atual, que envolve dizer alguma coisa sobre inúmeras questões 

relativas aos elementos naturais, linguagens, sistemas sociais, corporeidade, neurociência, 

simbologia, cibernética, dispositivos e sensores eletroeletrônicos. Ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento de novas geotecnologias tem possibilitado, cada vez mais, a criação de 

sistemas e ambientes cartográficos dinâmicos e complexos, implicando inclusive numa 

rediscussão sobre os modelos de comunicação cartográfica. 

A potencialidade que as geotecnologias e especificamente os mapas on-line trazem 

para o debate cartográfico no cerne de uma postura crítica centrada em torno do processo de 

reprodução das relações sociais de produção no contexto capitalista atual, implica no 

reconhecimento das lutas das individualidades e coletividades - que através de plataformas 

cartográficas colaborativas como os mapas on-line, alteram sensivelmente a percepção e 

relação com a experiência da realidade. Ao mesmo tempo, implica na necessidade de 

experimentação e valorização de novas formas de representação cartográfica que nos 

aproxime de suas territorialidades enquanto forma de poder, da resistência em contraposição 

às ações hegemônicas que muitas vezes se inserem nestes territórios e em suas espacialidades 

(existências) para negar a valorização dos saberes não hegemônicos. 
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Resumo:Esta pesquisa é um desdobramento do Projeto Regular ―Diferentes Linguagens no Estudo do Lugar: 

propostas e diálogos para Atlas Municipais Escolares‖, em trâmite na FAPESP (Processo: 2017/17327-3), 

tendo como prerrogativa desenvolver uma análise sobre as geograficidades e historicidades que versam o tempo, 

a memória, a cultura e a cidade, como propostas para estudo espacial e temporal do lugar por meio de Atlas 

Municipal Escolar, para os escolares do II ciclo do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 
Palavras-chave:Atlas Escolares Municipais; Educação e Cartografia Escolar; Estudo do Lugar.  

 

Resumen:Esta investigación es un desdoblamiento del proyecto regular ―Diferentes Linguagens no Estudo do 

Lugar: propostas e diálogos para Atlas Municipais Escolares‖, en trámite en La FAPESP, 

(Processo: 2017/17327-3), que tiene como prerrogativa desarrollar un análisis sobre las geografías e historias 

que versan el tiempo, la memoria, la cultura y la ciudad, como propuestas para estudio espacial y temporal del 

lugar por medio de Atlas Municipal Escolar, para los escolares del II ciclo de la Enseñanza Fundamental (6º al 9º 

año). 

Palabras Claves:Atlas Escolares Municipales; Educación y Cartografía Escolar; Estudio del lugar. 

 

 

Introdução 

―Por meio do estudo dos lugares, feito com os mapas de suas cidades, os 

alunos apropriam-se de um instrumento de exploração de territórios 

existenciais e cognitivos‖ (AGUIAR, 2003, p.198). 

Tal reflexão nos leva a pensar que as políticas públicas de educação voltadas para o 

ensino específico de Geografia têm sua proposição mais forte nos documentos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que servem de referência para os demais documentos, 

inclusive para os livros didáticos e para os exames nacionais de avaliação. O primeiro destes 

documentos, com data de 1997, destaca: 

O ensino de geografia pode levar os alunos a compreenderem de forma mais 

ampla a realidade, possibilitando que nele interfiram de maneira mais 

consciente e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram 

conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com 

os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e 

explicações, de modo a poder não apenas compreender as relações 

socioculturais e o funcionamento da natureza às quais historicamente 

pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de 

pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico (BRASIL, 1997, p. 

108). 
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Segundo Yves Lacoste
1
, a geografia escolar, a ―geografia dos professores‖, está 

pautada no ensino mnemônico, decorativo, sendo a única disciplina escolar sem aplicação 

prática fora do ensino. Com a renovação da Geografia, na década de 1980, o ensino 

tradicional, considerado obsoleto, experimentou novas perspectivas. No Brasil, estas críticas, 

provenientes de segmentos da sociedade engajados na democratização do país, fundamentam-

se na necessidade de se estabelecer a dimensão de tempo na investigação do espaço 

geográfico, de forma a desvendar as origens e os processos de evolução dos diferentes 

fenômenos geográficos. A contestação e intenso debate ao ensino de Geografia ocasionaram 

em um processo de discussão e reformulação curricular no âmbito do Estado, desenvolvida 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 1996, sinalizando novos rumos para 

o ensino de Geografia. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) ainda levam em 

consideração estas transformações, valorizando o modo como o aluno apreende o mundo em 

que vive e introduzindo novos temas no currículo da disciplina, tais como a alfabetização 

cartográfica, que é o processo de formação de conceitos específicos para a compreensão da 

comunicação de mapas e outros produtos cartográficos, ou seja, de uma linguagem que é 

composta por símbolos, representação gráfica, estabelecendo a relação tríade da comunicação 

cartográfica entre a SINTÁTICA (signo) - SEMÂNTICA (significado) - PRAGMÁTICA 

(efeitos), visando à construção da espacialidade.  

[...] as velhas perguntas e questões da comunicação cartográfica, da década 

de 60 e 70 têm agora novos significados: PORQUE fazer um mapa (razões, 

finalidades do mapa), O QUE será representado (conteúdo do mapa) e 

COMO (linguagem gráfica e cartográfica – concepção de recursos), PARA 

QUEM (tipo de usuários, idade, necessidades especiais), com QUAIS 

resultados (avaliação da eficácia de todo o processo) (ALMEIDA; 

ALMEIDA, 2010). 

Deste modo, os objetivos estabelecidos para o ensino-aprendizagem da Geografia na 

educação básica, deve-se considerar as seguintes finalidades PCN‘s (1997): 

 desenvolver no aluno os domínios de espacialidade e deslocar-se com autonomia; 

 reconhecer princípios e leis que regem os tempos da natureza e o tempo social do 

espaço geográfico; 

 diferenciar e estabelecer relações dos eventos geográficos em diferentes escalas; 

 elaborar, ler e interpretar mapas e cartas; 

 distinguir os diferentes aspectos que caracterizam a paisagem; 

                                                 
1
LACOSTE, Y. A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1988.  
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 estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de paisagem, lugar e território; 

 reconhecer-se, de forma crítica, como elementos pertencentes ao e transformado do 

espaço geográfico, 

 utilizar os conhecimentos geográficos para agir de forma ética e solidária, 

promovendo a consciência ambiental e o respeito à igualdade e diversidade entre todos 

os povos, todas as culturas e todos os indivíduos. 

O ensino de Geografia na educação básica deve priorizar o estudo do território, da 

paisagem e do lugar em suas diferentes escalas, rompendo com uma visão estática, na qual a 

natureza segue o seu curso imutável e irreal enquanto a humanidade é vista como uma 

entidade a ser estudada à parte, como se não interagisse com o meio. 

Para que o rótulo de disciplina decorativa seja perdido, é preciso que seja ensinado aos 

alunos a leitura de mundo, em que o sujeito se entenda como pertencente a um território, com 

identidade, laços afetivos ao espaço vivido, buscando interpretar formas e significados da 

paisagem. 

Saber ler uma informação do espaço vivido significa saber explorar os 

elementos naturais e construídos presentes na paisagem, não atendo apenas à 

percepção das formas, mas sim chegando ao seu significado. A leitura do 

lugar de vivência está relacionada, entre outros conceitos, com os que 

estruturam o conhecimento geográfico, como, por exemplo, localização, 

orientação, território, região, paisagem, espaço e tempo (CASTELLAR, 

2005, p.215). 

Deste modo, refletir sobre escola, ensino e conteúdo curricular concerne em 

reconhecer que a configuração do mundo atual na sociedade da informação apresenta novas 

formas de compreender os tempos e os espaços. Portanto, devem-se ter novas formas de 

considerar o ensino de Geografia. 

Pensando nisso, esta proposta de pesquisa de mestrado é um desdobramento do 

Projeto Regular ―Diferentes Linguagens no Estudo do Lugar: propostas e diálogos para Atlas 

Municipais Escolares‖, em trâmite na FAPESP (Processo: 2017/17327-3)
2
, tendo como 

                                                 
2
O Projeto Regular proposto é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Geotecnologias e Cartografia - 

GEOCART da Universidade Estadual Paulista – UNESP, conta a participação de Professores permanentes do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP/Rio Claro e será desenvolvido nos Laboratórios de 

"Educação Continuada e Produção de Material Didático" e de "Análise Espacial Aplicada às Políticas Públicas", 

ambos do Centro de Análise e Planejamento Ambiental – CEAPLA, que é uma Unidade Auxiliar do IGCE/RC. 

Assim, explicita uma proposta metodológica para a elaboração de um material (para) didático que viabiliza o 

estudo do lugar, por meio de Atlas Municipal Escolar, para os alunos de 6º ao 9º ano (II Ciclo) do Ensino 

Fundamental. Apresentando-se dentro de quatro recortes interdisciplinares - o Geográfico, o Histórico, o 

Ambiental e o Cartográfico - a proposta se torna inovadora, das publicadas no meio científico, por trazer novos 

diálogos para os Atlas Municipais Escolares, a partir do uso linguagens diferenciadas entre si, compostas por 
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prerrogativa desenvolver análises sobre as geograficidades e historicidades que versam o 

tempo, a memória, a cultura e a cidade, como propostas para o estudo espacial e temporal do 

lugar por meio de Atlas Municipal Escolar, para os escolares do II ciclo do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), além de demais interessados. 

Nesta lógica, um Atlas Escolar Municipal, oferece a vantagem de estimular o estudo 

da localidade ao apresentar aspectos que abordam as dimensões geográfica, histórica, 

ambiental, social, cartográfica, entre outras, revelando as características que tornam o 

município em estudo único. 

À perspectiva de responder às perguntas ―onde‖, ―em que época‖, ―porque nesse 

lugar‖ e ―quais as transformações socioambientais‖ demonstram a importância do Atlas 

Municipal Escolar, que numa tentativa de ir além da simples localização e representação, visa 

buscar um resgate da geograficidade e historicidade do município em estudo. (ZACHARIAS 

et al., 2012, p. 130). 

E para isto, ―[…] a proposta de apresentar seus conteúdos organizados em eixos 

temáticos amplia a possibilidade de um lado dos temas dialogarem entre si e, de outro a 

mediação do professor ao conhecimento pedagógico de acordo com a série (o ano) e o 

conteúdo abordado‖. Deste modo, as quatro versões, que constam o projeto, devem ser 

elaboradas e analisadas, tendo como base os seis eixos compostos de temas envolvendo 

questões acerca da: 

1) Localização e Identidade – Em que se situa o município nas diversas escalas 

geográficas, além de apresentar os elementos que tornam Ourinhos/SP único; 

2) Formação Territorial, Cultura e Memória – Revela a história de Ourinhos/SP e seu 

processo de desenvolvimento enquanto território, resgatando as memórias através de 

documentos históricos; 

                                                                                                                                                         
quatro versões de Atlas a versão Analógica (linguagem analógica), a versão Digital Interativa (linguagem 

digital), a versão Cinematográfica (linguagem audiovisual) e a versão Tátil (linguagem Tátil), voltadas para a 

mediação do ensino-aprendizagem em sala de aula e que convergem para o estudo do lugar, por meio do espaço 

vivido, percebido e concebido pelos escolares – o município. E para esta primeira aplicação, a área piloto, para 

desenvolvimento desta metodologia será o Município de Ourinhos/SP. (ZACHARIAS, et. al., 2017).Neste 

projeto, define-se um Atlas Municipal Escolar como uma coleção de mapas a respeito do espaço local, cuja 

finalidade é reunir informações gráficas, icnográficas e textuais que levem o aluno à leitura espacial do lugar 

que, neste caso, é representado pelo município. 
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3) Cidade, Sociedade e Natureza – Apresenta caracterizações da sociedade ourinhense 

bem como os aspectos físicos e naturais de seu território, sendo, portanto, amplamente 

geográfico; 

4) Áreas Verdes, Lazer e Potencialidades Turísticas – Enfatiza os recursos naturais 

que Ourinhos/SP possui e, apresenta todo um desdobramento das potencialidades desta 

característica; 

5) Serviços e Infraestrutura – Descreve a cidade e ateia discussões sobre os problemas 

urbanos de Ourinhos/SP; e 

6) Política, Planejamento e Sustentabilidade – Complementa o fecho trazendo 

discussões acerca da importância do planejamento, plano diretor nas políticas municipais com 

possíveis soluções para os problemas elencados. 

O Quadro 1 apresenta as propostas dos eixos temáticos que compõem o Atlas 

Municipal Escolar de Ourinhos/SP, Figura 1, em sua versão final. 

 

Quadro 1 - Proposta de Eixos Temáticos para o Atlas Escolar Municipal de Ourinhos/SP. 

 
Elaboração: ZACHARIAS, et al (2012). 

 

E para estabelecer o estudo sobre o tempo, a memória, a cultura e a cidade, 

estabelecendo conexões entre a memória, a cultura e o espaço local (o município) no material 

para (didático), este projeto irá desenvolver as propostas metodológicas para viabilizar o 
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desenvolvimento do Eixo 2 – Formação Territorial, Cultura e Memória do Atlas Municipal 

Escolar de Ourinhos/SP. 

Assim, posto este desafio, como outra forma para se compreender o passado vemos a 

questão da memória coletiva, vinculado então a um novo conceito dentro da História, o das 

"mentalidades‖.
3
A memória coletiva, baseada na história das mentalidades, reúne os saberes, 

as experiências, as emoções vividas e que, por alguma razão, as elegemos para serem 

guardadas em nossas memórias, estabelecendo o que a cartografia escolar nos chama a 

atenção, todo espaço vivido, aonde temos a relação de pertencimento, transforma-se no 

espaço percebido e concebido por já estarem guardados em nossa memória. 

Uma vez que, Maurice Halbwachs nas décadas de 1920 e 1930, já havia dito que a 

memória não deve ser entendida apenas como um fenômeno individual, mas sim, social ou 

coletiva, ou seja, como algo construído coletivamente e susceptível a transformações e 

mudanças espaciais-temporais constantes. Esta memória coletiva é fruto de uma reconstrução 

racional do passado. Distante de observar nessa memória coletiva uma imposição, uma forma 

específica de dominação ou de violência simbólica, ele acentua as funções positivas 

desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a solidariedade, este conceito do 

sentido durkheimiano, de vínculo entre os indivíduos do corpo social.  

 Le Goff (2003) nos explica da seguinte forma: 

Fenômeno individual e psicológico (cf. soma/psiche), a memória liga-se 

também à vida social (cf. sociedade). Esta varia em função da presença ou da 

ausência de escrita (cf. oral/escrito), e é objeto da atenção do Estado que, 

para conservar os traços de qualquer acontecimento do passado 

(passado/presente), produz diversos tipos de documento/monumento, faz 

escrever a história (cf. filologia), acumular objetos (coleção/objeto). A 

apreensão da memória depende deste modo do ambiente social (cf. espaço 

social) e político (cf. política): trata-se da aquisição de regras de retórica e 

também da posse de imagens e textos (cf. imaginação social, imagem, texto), 

que falam do passado, em suma, de certo modo de apropriação do tempo (cf. 

ciclo, gerações, tempo, temporalidade) (LE GOFF, 2003, p. 419). 

A memória é fundamental a um grupo porque está ligada à construção de sua 

identidade. ―A memória não é sonho, é trabalho‖ (BOSI, 1994 p.55). Ela é fruto de um 

trabalho de seleção e organização do que é vital para o sentido de pertencimento, de 

continuidade, de unidade, assim sendo, de identidade. 

                                                 
3
O conceito de mentalidades foi desenvolvido principalmente por Michel Vovelle (Ideologias e Mentalidades. 

SP: Brasiliense, 1987). 
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Ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudança, de 

negociação, de transformação em função, de transformação em função dos 

outros. A construção da identidade é um fenômeno que se produz em 

referência aos outros, em relação aos critérios de aceitabilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que a memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou grupo (POLLAK, 1992, p. 5). 

Tal identidade está intimamente ligada à cultura, que, segundo Claval (2005, p. 63) ―é 

a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas, e em outra escala, pelo conjunto dos grupos 

que fazem parte‖.  

Paul Claval (2005, p. 67) nos diz ainda que, ―a escrita faz o tempo e o espaço 

triunfarem‖. 

A invenção de códigos gráficos para traduzir a linguagem traz um progresso 

decisivo e uma mudança importante na eficácia e na riqueza das culturas. A 

preservação das experiências do passado não depende apenas da memória 

dos indivíduos: ela é assegurada pelas inscrições gravadas na pedra ou nas 

tábuas de argila, os signos traçados em suportes de madeira, pergaminhos, 

papiros, e mais tarde papel (CLAVAL, 2005, p. 67). 

O historiador francês March Bloch trabalha na linha das ideias de Halbwachs, em 

primeiro lugar, o fato de que a memória não conserva o passado, mas sim, o reconstrói, 

sempre, com bases no presente. Assim sendo, toda memória é um esforço. Em segundo lugar, 

ele enfatiza todos os traços sociais existentes nas lembranças individuais, visto que todas as 

lembranças, por mais ínfimas que sejam, estão relacionadas com um sistema de valores, 

preceitos e experiências mais amplo. Deste ponto, não podemos considerar memória 

individual e memória coletiva separadamente. E em terceiro lugar, Bloch insiste na 

importância da transmissão: para que um grupo social se relembre não basta que seus diversos 

membros mantenham traços do passado do grupo; é preciso também que estas lembranças 

sejam transmitidas aos mais jovens. 

Como partes constituintes da memória há os acontecimentos, os personagens e algo 

fundamental: os lugares, pois não há memória a-espacial. Tais lugares estão inseridos dentro 

de determinado espaço. Por se tratar de uma memória de um lugar tem-se que trabalhar a 

recuperação da história do e no lugar. E, na cidade de Ourinhos, área piloto de nossa proposta 

metodológica, temos o jornal A Voz do Povo
4
, e outro que circulava no mesmo período da 

fundação do primeiro é A Cidade de Ourinhos, contudo não há nenhum exemplar preservado, 

                                                 
4
A Voz do Povo é um periódico que circulou na cidade de Ourinhos entre os anos de 1927 e 1953.   
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fazendo d‘ A Voz do Povo a única fonte escrita daquele período. Há também O Progresso, que 

circulou entre as décadas de 1960 e 1970. 

Não se pode esquecer de que a memória coletiva não é somente uma conquista, mas 

sim, um objeto de poder. Desse modo, ao analisá-la, deve-se atentar aos pequenos detalhes, 

tudo o que foi ou não dito.  

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante 

na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram as sociedades históricas. Os esquecimentos e os 

silêncios da história são reveladores destes mecanismos de manipulação da 

memória coletiva (LE GOFF, op. cit. p. 422). 

Trabalhar com tais periódicos é decifrar uma teia que compõem as histórias dessas 

cidades, é analisar os espaços em que elas se encontram. Estes possuem uma relação 

intrínseca com o homem, visto que é uma construção social.  

Havendo lugares de memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, esta 

que pode ser pessoal, quando, por exemplo, um indivíduo se recorda do quintal de seus avós, 

ou seja, baseado em algo que ele vivenciou, ou lembranças coletivas, sendo um exemplo os 

lugares de comemoração, como um monumento aos mortos de uma determinada guerra. 

Podemos afirmar que tais memórias deixam uma marca nos lugares, e para entendermos 

melhor o mesmo é preciso resgatá-las. Poulet (1992, p. 54-55) diz que: ―graças à memória o 

tempo não está perdido, e, se não está perdido, também o espaço não está. Ao lado do tempo 

reencontrado, está o espaço reencontrado‖.  Ao alterar o espaço a sociedade altera a si mesma. 

As formas de um determinado momento do passado podem perder sua função original e 

passar a ter outra função no espaço. Isso é chamado por Milton Santos (1997) de 

―rugosidade‖. As ―rugosidades‖ são o que  

fica do passado como forma, espaço construído, paisagem; o que resta do 

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se 

substituem e acumulam em todos os lugares. Se apresentam como formas 

isoladas ou como arranjos (SANTOS, 1997, p.140).  

A rugosidade é o espaço como acúmulo desigual de tempos
5
. Milton Santos (1997, 

ibidem, p. 75), discorre: ―desvendar essa dinâmica social é fundamental: as paisagens nos 

restituem todo um cabedal histórico de técnicas, cuja era revelam; mas elas não mostram 

todos os dados, que nem sempre são visíveis‖. É preciso fazer um resgate dentro dos registros 

produzidos e cruzá-los com outras fontes documentais, tais como as fotografias, para ter uma 

                                                 
5
Idem. p. 141. 
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visão mais ampla. ―As imagens têm potencialidades implícitas, histórias dentro de si. O 

espaço geográfico é a condição de realização dessas histórias e atribui a cada coisa, formas de 

nossas relações, um lugar‖ (AGUIAR, 2003, p. 142).  

Considerações mais que suficientes para influenciar a proposta deste projeto de 

mestrado que agregará novas contribuições sobre o estudo do lugar, entendo-o sobre o prisma 

do tempo (a História), a memória (memória coletiva), a cultura (valores inseridos na 

sociedade) e cidade (formação espacial e territorial). 

 

Metodologia 
 

Tomando como base as considerações de: a) Maurice Halbwachs (1925), que 

elaborou o conceito de memória coletiva, que é construída coletivamente e susceptível a 

transformações e mudanças espaciais-temporais constantes; b) Ecléa Bosi (1994)  ao enfatizar 

que a memória é fundamental a um grupo porque está ligada à construção de sua identidade; 

c) Paul Claval (2005), ao destacar que a identidade está intimamente ligada à cultura de um 

sociedade, o presente projeto tem como base os métodos da História Oral, Memória e Cultura 

para o entendimento do lugar. As narrativas orais e a escrita são fontes que se complementam 

mutuamente.  

A história oral pode ser entendida como um método de pesquisa (histórica, 

antropológica, sociológica,...) que privilegia a realização de entrevistas com 

pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de 

estudo. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos 

sociais, categorias profissionais, movimentos, etc. (ALBERTI, 1989: 52). 
 

Desenvolvimento 

 

Serão usados jornais das cidades de Ourinhos (A Voz do Povo e O Progresso), e como 

forma de análise procuraremos: a) compreender através de bibliografia sobre a história da 

imprensa no Brasil, a relevância desses jornais locais para a assimilação e reconstrução da 

história do município; b) sua relação com o contexto histórico geral e também como 

importante fonte para a preservação da memória, da história e conhecimento dos espaços 

relatados, além de entrecruzá-los com fotografias, documentos do acervo do Centro de 

Documentação e Memória da UNESP-OURINHOS (CEDOM) e Museu Histórico e 

Pedagógico de Ourinhos (MHPO). Também, textos acadêmicos produzidos acerca da história 
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de Ourinhos serão fontes de apoio, como os de Débora Fernandes de Araujo
6
, Renan Amabile 

Boscariol
7
, Neusa Fleury Moraes

8
, Fernanda Saraiva Romero

9
 e Norival Vieira da Silva

10
. 

A Voz do Povo foi um jornal local da cidade de Ourinhos, que esteve em circulação 

entre os anos de 1927 e 1953, contudo, dentro do Museu Histórico e Pedagógico de Ourinhos 

existem exemplares apenas entre os anos de 1927-1951. Já O Progresso, outro jornal local, 

esteve em circulação entre os anos de 1965 a 1977.  

Além disso, procura-se compreender e analisar as características de ordem material 

desses jornais (periodicidade; impressão; papel, uso/ausência de publicidade e iconografia) e 

sua relação com a comunidade local e com o contexto no qual ele se insere. Busca-se também 

analisar a forma de organização interna do conteúdo e sua forma estética, procurando, por 

exemplo, analisar não apenas o conteúdo dos textos e artigos, mas também compreender o 

grupo responsável pela publicação, os principais colaboradores, o público a quem se destina a 

ideologia ou ponto de vista que porventura o periódico defende, visto que sabemos que não se 

trata de uma fonte apolítica. 

Após coletarmos as informações serão elaborados os mapas temáticos que farão parte 

do Eixo 2, onde a Concepção Gráfica e Layout (figura 1) das páginas seguirão as propostas 

apresentadas pelo Projeto Regular, as quais: 

a) o tamanho das páginas terá a dimensão A4; em formato analógico e colorido; 

b) os temas são apresentados em páginas duplas, onde os mapas ficam na página 

direita e os textos e, demais informações na página esquerda. Esta diagramação 

favorece a leitura do aluno, conduzindo seu olhar no sentido esquerdo-direito; 

c) as fotografias, gráficos, ilustrações ou imagens pictóricas identificados como 

ilustrações, por serem mais atraentes, deverão servir de ―ponte‖ para os textos. 

Assim, o tema completar-se-á com o mapa, de tamanho maior, ocupando toda a 

página da direita; 

                                                 
6
ARAUJO, D. F; CUNHA, F. L. A ocupação da terra na formação do município de Ourinhos-SP. In: Revista 

Geografia e Pesquisa, v. 5, p. 39-58, 2011. 
7
BOSCARIOL, R. A. Formação socioespacial e expansão urbana do município de Ourinhos/SP. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Bacharel em Geografia). UNESP/Campus Experimental de Ourinhos/SP. 2008  
8
MORAES, N. F; GOMES, M. A. Um olhar sobre a presença japonesa na cidade de Ourinhos. Neusa Fleury 

Moraes (org). Bauru: Joarte Gráfica e Editora, 2008. 
9
ROMERO, F. S; MORAES, R. R. Um espaço para lembranças de Ourinhos. Ourinhos/SP, Prefeitura 

Municipal, 2004.  
10

SILVA, N. V. Ourinhos em Crônicas. Ourinhos: Edições Cristãs Editora, 2009. 
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A linguagem e comunicação cartográfica dos mapas serão baseadas no paradigma 

estruturalista da Semiologia Gráfica, a qual tem como objetivo maior apresentar uma relação 

entre a imagem percebida no mapa com seus dados.  Para isto será considerada a proposta de 

Zacharias (2006 e 2010), que sugere diferentes possibilidades de leitura para o estudo e 

representação espacial que, no Atlas Municipal Escolar de Ourinhos, está se viabilizando 

através da Leitura Bidimensional (x, y) e a Leitura Iconográfica com Legenda de Coleção de 

Mapas. 

Após, a páginas serão aplicadas com os alunos das escolas parceiras de Ourinhos
11

, 

visando à avaliação constante do material e reflexão das práticas pedagógicas. Vale destacar, 

que os professores das escolas parceiras terão um papel essencial na finalização, pois após 

aplicação das páginas e documentários protótipos, trarão informações sobre as dificuldades e 

dúvidas em relação às temáticas e materiais apresentados, no processo do ensino-

aprendizagem, após aplicação das páginas protótipos em sala de aula, contribuindo assim com 

sugestões e novas adequações. A participação deles é de suma importância, haja vista, que 

farão a transposição didática, em sala de aula, dos conteúdos abordados no material (para) 

didático. 

Figura 1 - Protótipo do Layout das Páginas do Atlas Municipal Escolar. 

 
Fonte: Almeida (2003) / Adaptado por Zacharias (2012). 

 

Para concluir, tais informações utilizadas para a construção dos mapas serão alocadas 

no servidor do banco de dados existente no Centro de Documentação e Memória do Campus 

Experimental de Ourinhos (CEDOM). Nossa intenção é apontar ações de organização de 

documentos e proceder à informatização das fontes históricas, através da estruturação de um 

sistema integrado de acesso, controle e pesquisa de informações sobre os temas ligados ao 

acervo do Museu Histórico e Pedagógico de Ourinhos. 

                                                 
11

As Escolas Parcerias serão apresentadas após a formalização da Parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação de Ourinhos, já em trâmite, com o atual Secretário de Educação Municipal. 
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Considerações Finais 

 

Diante das discussões aqui levantadas, pretendemos obter os seguintes resultados: 

a) Elaborar, organizar e agrupar um conjunto de mapas em possíveis sequências 

didáticas que fomente discussões acerca da memória, identidades sociais e 

históricas do município, propondo, assim, conteúdos que possibilitam o estudo da 

localidade de Ourinhos/SP com base no Eixo 2. 

b) Resgatar as memórias do município de Ourinhos por meio da análise documentos 

históricos do CEDOM/MHPO. 

c) Apresentar a memória coletiva, como novas possibilidades para o estudo da 

Geograficidades e Historicidade sobre o lugar.  

d) Estimular novas pesquisas sobre o município por meio das informações levantadas. 
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Resumo:A Educação Geográfica representa um desafio no cenário atual, uma vez que, contribui com reflexões 

que explicitam a organização espacial da relação sociedade x natureza, suas interações e conflitos, trazudindo-as 

em conhecimento, no ambiente escolar, a partir do ensino da Geografia em sala de aula. Esta pesquisa, ainda em 

construção, apresenta como proposta para este artigo,  a reflexão  sobre a importância da formação continuada 

docente, tanto  na elaboração quanto na utilização de mapas  municipais  nas escolas, como material pedagógico 

de ensino para o desenvolvimento de saberes cartográficos. A metodologia é de abordagem qualitativa de caráter 

exploratório, bibliográfico e documental. Espera-se a partir desta pesquisa, identificar as  dificuldades  dos  

professores na   realização da prática docente diante de   conceitos e conteúdos cartográficos,   bem  como  

formulação de estratégias de ensino  que  auxiliem nas  práticas   pedagógicas.. 

Palavras-chave:Formação continuada docente; Educação Geográfica; Mapas municipais; Cartografia local. 

 

Resúmen:La Educación Geográfica representa un desafío en el escenario actual, ya que contribuye con 

reflexiones que explicitan la organización espacial de la relación sociedad x naturaleza, sus interacciones y 

conflictos, trayéndolas en conocimiento, en el ambiente escolar, a partir de la enseñanza de la enseñanza 

Geografía en el aula. Esta investigación, aún en construcción, presenta como propuesta para este artículo, la 

reflexión sobre la importancia de la formación continuada docente, tanto en la elaboración y en la utilización de 

mapas municipales en las escuelas, como material pedagógico de enseñanza para el desarrollo de saberes 

cartográficos. La metodología es de abordaje cualitativo de carácter exploratorio, bibliográfico y documental. Se 

espera a partir de esta investigación, identificar las dificultades de los profesores en la realización de la práctica 

docente ante conceptos y contenidos cartográficos, así como la formulación de estrategias de enseñanza que 

ayuden en las prácticas pedagógicas. 

Palabras-Claves:Formación continua docente; Educación Geográfica; Mapas municipales; Cartografía 

local. 

 

Introdução 

A Geocartografia
1
 no ensino básico sempre foi vista como conteúdo programático que  

apresenta maiores dificuldades para alguns alunos, como  até  mesmo  para  maior parte dos 

professores. O que faz com que, na maioria das aulas de Geografia, por insegurança, o  uso  

de  mapas, globos, cartas topográficas, entre  outras formas de  representações gráficas  

fiquem restritos para o desenvolvimento de  apenas  algumas  atividades,  ou  mesmo,  

praticamente aquém das aulas de Geografia. Além do fato de que, muitas vezes, a Cartografia 

é vista, no ensino fundamental e médio, dissociada dos demais conteúdos geográficos. 

                                                 
1
Expressão utilizada por Francischett (1997) para definir o ensino da Geografia pela Cartografia, em sala de aula. 
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Todavia, a produção acadêmica em torno da legitimidade do ensino e aprendizagem 

do mapa em sala de aula pelos Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN‘s), passou por 

diferentes momentos, gerando reflexões distintas acerca dos objetos e métodos de análise para 

o conjunto de disciplinas relativas ao Ensino Fundamental. De certa  forma,  essas  reflexões  

influenciaram  e  ainda  influenciam  muito  suas  práticas  de ensino.  

Em    meio    a    essas    transformações    teórico-metodológicas    encontra-se a 

Cartografia Escolar, como  área  de  apoio  à  Geocartografia,  responsável  pela  leitura, 

análise e interpretação das linguagens e representações gráficas, tais como  os mapas, as 

cartas, plantas, gráficos, tabelas, croquis, desenhos, maquetes, etc.  De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (BRASIL, 1997), seus principais caminhos, ―são o 

desenvolvimento de competências e habilidades  de    linguagem  gráfica  para  obter  

informações  da    dinâmica  espacial  e preparar o  aluno  para  as interpretações do  mundo,  

quer através de  lecto-escrita,  quer através de imagens‖.  

A   partir   deste   reconhecimento,   dos   PCN‘s   à   Cartografia   Escolar,   no 

processo de ensino e aprendizagem foi notável o número crescente de professores que buscam 

o "como ensinar" o mapa, e pesquisadores que procuram respostas às  inúmeras  questões  

colocadas  por  esta  área  do  conhecimento  em  tramite, com velocidade e propriedade, não 

só no Brasil. 

Apesar de seus avanços, estabelecendo um diálogo acerca de algumas ponderações 

realizadas por Miranda (2001), pode-se dizer que os estudos realizados até o momento, 

mesmo com  contribuições valiosas,  ainda  não  respondem  a  todas  as  necessidades  de  

uma Educação Geográfica interdisciplinar sistemática e eficiente. Questões relativas por 

exemplo,  à  ―avaliação  do  aproveitamento  da  linguagem  cartográfica  pelos  alunos‖  e 

―abordagem da prática docente na mediação deste conteúdo‖ em sala de aula, tem sido 

pequena na educação básica e, são as que ainda menos encontram respostas no atual 

conhecimento dessa área. 

Isso explica-se pelo fato de o uso de mapas, na escola, ter se restringido, na maior 

parte dos casos, apenas a mostrar as localidades ou onde as ocorrências estão e, nem tanto 

para aprofundar estudos sobre os fenômenos representados, correndo o risco muitas vezes de 

ser confundidos como materiais didáticos, de apoio ao professor em sala de aula, para ―ser 

visto‖ como se fossem um veículo simplesmente para levantar ilustração (MIRANDA, 2001, 

2003). 
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Pensando sobre estas questões, um grupo de professores e pesquisadores da 

Universidade do Estado da Bahia, formulou um projeto de extensão universitária para a 

elaboração do Atlas Escolar do município de Jacobina/BA, com a perspectiva de ampliar as 

competências e habilidades da cartografia escolar nas redes de ensino, a partir do 

entendimento da  importância que a linguagem cartográfica assume ao desenvolvimento do 

pensamento espacial, da formulação do raciocínio geográfico e, por conseguinte, da abstração 

de conceitos geográficos, em sala de aula
2
. E, no presente artigo apresenta-se uma proposta de 

investigação, com o objetivo de posteriormente, desenvolver um trabalho efetivo em sala de 

aula para o uso dos mapas municipais, a partir  de orientações teórica-metodológicas que 

considere a mediação do professor uma estratégia eficaz na elaboração do conhecimento 

escolar. 

O município de Jacobina está localizado no centro-norte do Estado da Bahia na 

Mesorregião Centro-Norte Baiano, a 330 km de Salvador, capital baiana. É compreendido 

pelas coordenadas geográficas 10°45‘ e 11º25‘ Sul e 39°59‘ e 40°45‘ Oeste;  aonde  tem uma 

área de  2.359,965  km² e 79.247  habitantes  em 2010  (IBGE, 2017). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Jacobina/BA, o município 

possui 38 unidades de ensino que atendem desde a Educação Infantil até o Ensino 

Fundamental II, compostas por 722 professores e 11.556 alunos. 

Gráfico 1 - Mapeamento da formação dos professores do município de Jacobina - Bahia

 
Fonte: Comissão de Acompanhamento dos Profissionais de Educação_COPEA, 2017. 

 

                                                 
2
Os conceitos Pensamento Espacial e Raciocínio Geográfico tem como base teórica os estudos de Richter (2018) 

e Castellar (2017) que nos ajudam a incorporá-los na didática do campo da Geografia Escolar. 
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Segundo   dados  da  Comissão  de  Acompanhamento   dos  Profissionais   de 

Educação_COPEA, em 2017 o quadro de professores do município está representado por 172 

docentes que se encontram no nível I (magistério) e 5 já se encontra no nível VI  (mestrado)  e   

nenhum  com  doutorado.   Dos   269   professores graduados que lecionam na Educação 

Básica do município, 179 atuam na Educação Infantil e Anos Iniciais e, destes apenas 8 tem 

formação em Licenciatura em Geografia. 

Por  outro  lado,  a   rede  municipal  de  Jacobina  apresenta  um  quadro  de 

profissionais  com  formações  diversificadas  e boa parte  com  pós  graduação, 

especialmente após a criação da Lei nº 1.210 de 27 de dezembro de 2013 que dispõe sobre  o  

Plano  de  Cargos,  Carreira  e  Remuneração  dos  Profissionais  da  Educação Básica de 

Jacobina_BA. 

Todavia os estudos divulgados no campo da Cartografia Escolar, juntamente com as 

experiências com o ensino de Geografia na educação  básica  do município de  Jacobina/Ba e 

a realização de pesquisa com professores da rede municipal de ensino, percebe-se que 

problemas relacionados com a Cartografia ensinada pelos professores do ensino  básico  

advém  de  vários fatores,  entre eles, destacam-se a  falta de uma educação continuada, a 

relação entre a teoria e a prática, a falta de material apropriado para uso nas aulas, carga 

horária insuficiente, dificuldade em correlacionar assuntos, entre tantos outros. 

Nos  cursos  de  licenciaturas  em  pedagogia,  responsáveis  pela  formação  dos 

professores que atuam nos Anos Iniciais, o contato com a  Cartografia não dá conta  da  

apropriação de conhecimentos específicos da mesma, uma vez que, sua estrutura curricular  

contempla apenas uma disciplina que se dedica ao ensino da Geografia. Assim, os conteúdos 

cartográficos, na maioria das vezes, são trabalhados de forma aligeirada, sem muitas  

problematizações sobre as possibilidades de se trabalhar seus conteúdos,  em  sala  de  aula,  

por  meio  de  uma  disciplina  específica voltada para a Cartografia Escolar. 

O processo formativo nos Anos Finais do Ensino Fundamental, restringe apenas a 

leitura e interpretação de representações cartográficas com pequenas escalas, limitando ao 

nível/especificidade de localização ou análise. Isso repercute no desenvolvimento de 

habilidades e competências na leitura, interpretação e elaboração de representações gráficas e 

cartográficas, já que a maior parte dos professores mesmo tendo formação inicial em 

Geografia, apresentam dificuldades para recontextualizar os conhecimentos acadêmicos e 

trabalhar a Geografia a partir da Cartografia. Situação que, tem refletido negativamente no 
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processo de alfabetização e letramento cartográfico
3
 e requer um trabalho efetivo com os 

professores da rede _ PROFESSOR COMO MEDIADOR NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO _ a partir da apreensão de conceitos e estratégias de ensino que possibilite 

a compreensão e utilização de diferentes instrumentos para a localização, orientação, 

compreensão de fenômenos geográficos e até a gestão do espaço.  

Percebe-se que para  tentar sanar os problemas relacionados às dificuldades dos alunos  

quanto a construção dos conceitos geocartográficos, se faz necessário pesquisar sobre as  

dificuldades ou não que os professores possam ter acerca da Cartografia Escolar visando 

sugerir  ações efetivas para  que os mesmos exerçam suas atividades de forma segura, com 

domínio dos conceitos geográficos e cartográficos, conhecimento de técnicas e métodos  

cartográficos, acesso a  material que represente a realidade do lugar como fotografias aéreas  

da área, imagens de satélites, planta do município, bem como obter suporte para construir 

conceitos a partir destas representações. 

A falta de representações (mapas e pré-mapas) sobre o município dificulta a 

contextualização  das informações  que estabelecem geograficidades, como os 

questionamentos sobre expansão urbana, problemas ambientais urbanos entre outros e 

perceber a área enquanto mapa mental. 

 

A formação docente e o ensino da Geografia a partir dos mapas  
 

Numa tentativa de minimizar os erros quanto ao ensino e aprendizagem dos mapas em 

sala de aula, na última década, os programas oficiais de Geografia e História (LDB nº 

9394/96), para o ensino fundamental, recomendam que se façam o estudo do mapa por meio  

da  compreensão espacial local e regional de cada município(ALMEIDA, 2003).  E,  para  

atender a tal perspectiva incentiva os municípios a criarem seu próprio material didático,  o  

Atlas  Municipal  Escolar, onde é possível estudar o local pelos próprios mapas municipais. 

Para Zacharias et. al. (2005), mesmo diante desta lacuna, em sala de aula: 

[..] dentre os múltiplos meios de representação do espaço terrestre, tais como 

- o globo terrestre, o planisfério, as imagens de satélites, as   imagens   de   

radar,   as   fotografias   aéreas,   os   croquis   e   as maquetes -  o uso dos 

mapas é o mais explorado para a produção do conhecimento escolar.   

Talvez por possibilitarem, numa perspectiva plana, tanto a representação 

espacial dos elementos que compõem as paisagens naturais (relevo, 

                                                 
3
Aqui, defendido a Alfabetização Cartográfica sendo o conhecimento e domínio do alfabeto e da lógica dos 

mecanismos do uso do sistema cartográfico vigente e Letramento Cartográfico  o reconhecimento de que a 

representação espacial está imbricada no uso sociocultural, o que quer dizer que há muitas formas de representar 

o espaço ( BREDA, 2018). 
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hidrografia, vegetação, clima, solos), quanto  na  representação  das  

paisagens  criadas  pelo  homem  (as cidades     e    suas 

características,atividades extrativistas e agropecuárias,  agroindústrias,  entre  

outras),  o  seu  uso  é  o  mais utilizado pelos professores, dada a 

possibilidade de iniciar, por parte do aluno, o  domínio  dos  conceitos  

espaciais.  (ZACHARIAS, et.  al. 2005, p. 63). 

Assim, o mapa: 

[...] nas  séries  iniciais  (1º  ao  4º  ano)  tem  a  importante  função de 

trabalhar  com  a  alfabetização  cartográfica,  pois  este  é  o  momento em  

que  o  aluno  tem  de  se  iniciar  nos elementos da  representação gráfica 

(SIMIELLI, 2002, p. 1658), para que posteriormente (5º ao 9º ano), possa 

efetivamente a representação cartográfica, entendendo-a  como  um  meio  

de  comunicação  da  informação  espacial,  em  sua perspectiva qualitativa, 

ordenada, quantitativa ou mesmo dinâmicas, chegando-se   até   temas   mais  

complexos  da    representação geográfica  (1º  ao  3º  ano  ensino  médio)  

quer  através    de  mapas (cartogramas),  das  matrizes  (tabelas),   do  

diagramas  (gráficos)  ou mesmo através das redes. (ZACHARIAS, 2005, et. 

al.   p. 64 – grifo nosso). 

Mas como mediar conhecimentos específicos, em sala de aula, onde os próprios  

professores têm sérias deficiências em sua formação? Compartilhando textualmente com as 

ideias apresentadas por Almeida (2003), toda e qualquer uso de representações gráficas em 

sala de aula: 

[...] exigem conhecimentos específicos, que não constam dos currículos de 

formação de professores. Daí a necessidade de parcerias com instituições de 

pesquisas que tragam subsídios teórico-metodológicos ao saber escolar 

(currículo) e da prática docente (formação de professores) para como 

trabalhar ―qualquer  tipo  de material didático em sala de aula‖,  como os 

mapas municipais‖ (ALMEIDA, 2003, p. 165 – grifo nosso). 

Desta forma, se por um lado os cursos de formação continuada de professores em  

Geografia  tornam-se  essenciais  para  uma  fundamentação  pedagógica  sólida,  a partir de 

princípios que sejam coerentes com a realidade, desenvolvendo criatividade e autonomia.  Por  

outro, estudos sobre a formação de professores têm apontado a necessidade de uma 

transformação tanto nas concepções a respeito de seus saberes (currículo) quanto em suas 

práticas (formação de professores). 

Oliveira (2017) ressalta que um fator de grande relevância para a utilização da 

comunicação cartográfica na aula de Geografia é a habilidade do docente com o uso dessa 

linguagem. O conhecimento e uso da linguagem cartográfica pode possibilitar uma maior 

interação entre os indivíduos. 

A  leitura  da  realidade  espacial  acontece  a  partir  da  inter-relação  entre  os 

elementos  do  espaço  e  da  simbologia  representada  pela  cartografia.  Estudar e 

compreender o lugar de vivência significa conhecer, vivenciar e entender o espaço em que 
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vive. ―Para tornar o aluno sujeito da história é preciso possibilitar oportunidades de interação   

entre   o   saber   formal   e   o   saber   vivenciado   por   ele   no   cotidiano‖ 

(FRANCISCHETT,1997, p.32). Essa compreensão do lugar pode acontecer a partir da 

problematização envolvendo conceitos e conteúdos geográficos, cartográficos e do manuseio 

de representações da área. 

Em relação ao ensino, cabe ao professor buscar explorar as representações 

cartográficas de forma que os alunos se sintam incluídos nesse processo. Sobre esta 

constatação, Francischett (1997, p.9) afirma que ―o maior problema dos profissionais da área  

Geográfica  é  encontrar  saída  para  um  ensino de modo a formar cidadãos preparados para 

entender e planejar o espaço em que vivem‖, e cita a importância de Geocartografia, para 

possibilitar a compreensão e  comunicação dos conhecimentos geográficos por meio de 

representações gráficas. 

 

O estudo do lugar pelo mapa 
 

Entende-se que as representações de temáticas de espaços conhecidos são 

potencializadoras da construção de práticas pedagógicas capazes de envolver os estudantes, 

oportunizando o desenvolvimento da percepção espacial, além de estimular a formação da 

construção de conceitos geográficos, despertando  interesses por conhecer a história local por 

meio de seus registros de forma mais participativa e crítica. Atualmente,  essas iniciativas 

tornaram-se cada vez mais reais com o avanço da (Geo) tecnologia a partir da década de 1990, 

a divulgação e  incentivo  ao  uso  de  softwares  livres  no  decorrer  do  início  do  século  

XXI,  a elaboração  de  mapas,  tornou-se  mais popular e menos complexa.  Ganhando  por  

um  lado  a  vantagem  de automatização dos dados,  maior flexibilidade e rapidez em sua 

elaboração. Mas, por outro, talvez por uma questão leiga ou não, potencializando o 

crescimento de lacunas neste processo, uma vez que ainda é comum, por exemplo, 

professores da rede não terem  acesso  a  essas    (Geo)tecnologias  ou  mesmo  a  dominarem  

pela  falta  de formação  em seu  currículo  e  desenvolvimento  de  competências e  

habilidades  neste campo específico. 

O que os tornam, também, essenciais para o estudo dos  lugares  e  serem  

compreendidos  como  possibilidade  para  se  elaborar  meios  de comunicação da informação 

espacial – os mapas. 

Assim o mapa: 
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[...]  pode  ser  visto  como  apresentação  ou  abstração  da  realidade 

geográfica, como uma representação cartográfica para apresentação da  

informação  geográfica  nas  modalidades  visual,  digital  e  táctil, sendo  um   

veículo  de  comunicação  entre  o  espaço real e sua representação‖ 

(FRANCISCHETT, 1997, p.15). 

Sendo  o  mapa  um  meio  de  comunicação  da  informação  espacial,  cabe  ao 

professor  ter conhecimento  sobre  a  ―gramática  da  cartografia‖
4
e  dos  ―conceitos chaves‖   

necessários   para  mediar o ensino e a aprendizagem da leitura e interpretação de seu 

conteúdo em sala de aula, a fim de evitar que não se tornem objetos em estantes das 

bibliotecas escolares. 

Nesta  lógica,  o  mapa  ainda  é  uma  representação  gráfica  didática  que  pode 

ajudar  na  formulação  de  conceitos  geográficos.  Porém seu acesso, não  é  fácil  ao 

professor e/ou não tem sido utilizado adequadamente no ensino dos conceitos geográficos. 

Para Felbeque (2001): 

Uma maneira de viabilizar a apresentação e uso dos mapas em sala de aula, 

foi a incorporação dos atlas escolares no ensino de Geografia. Os mapas 

municipais também são recursos para construção  de  conceitos  geográficos  

pelos  alunos  facilitados por  ser  discutido  e  construir  uma  aprendizagem  

a  partir  da realidade local (p.39). 

No Brasil, os conteúdos sobre os municípios precisam ser explorados desde as séries 

iniciais. Assim como as discussões e pesquisas sobre a cartografia escolar e o uso de mapas 

no processo de ensino e aprendizagem não é algo recente. 

Todavia, em alguns  municípios brasileiros tanto alunos e até  mesmo professores 

nunca tiveram acesso ao mapa do seu próprio município, como é o caso dos municípios 

baianos, principalmente os de pequeno porte. 

Mas,  vale  ressaltar  que  só  ter  acesso  aos  mapas  não  é  suficiente,  os professores   

deverão ser capacitados para trabalhar com as representações cartográficas  de  forma  que os  

alunos se tornem leitores críticos, isso envolve conhecimento sobre a semiologia gráfica ou  

―gramática da cartografia‖ como afirma Martinelli (1990,  2003) em suas publicações; a 

compreensão dos domínios espaciais no contexto escolar (topoológicas, projetivas e 

euclidianas) apresentados por Almeida e Passini (2008) e dos níveis/especificidades da 

cartografia no ensino fundamental (localização/análise, correlação e síntese) destacados por 

Simielli (2009).  Se  o  professor  não  dispõe  desses conhecimentos como orientar seus 

alunos? 

                                                 
4
Termo utilizado por Martinelli (1990, 2003) para explicar as especificidades da linguagem cartográfica. 
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Por outro lado, ao proporcionar aos alunos um letramento cartográfico
5
a partir do  

estudo  do  local  pelos  mapas  municipais,  o  professor  estará  preparando  seus alunos para 

a leitura de mundo e, com isso desenvolver um domínio espacial para que possam   questionar   

as   representações   de   qualquer   área,   seja   local,   regional, continental ou mundial. 

Mas  como  habilitar  o  professor,  que  não  tem  acesso  a  mapas  municipais, para 

desenvolver  competências e  habilidades para  as diferentes leituras de  Mundo  pelos 

alunos? Através da formação inicial ou continuada de professores, uma vez que, nos últimos 

anos esta preocupação vem sendo palco de inúmeras pesquisas e estudos nas universidades, 

contribuindo com propostas para formação de forma presencial ou à distância. 

Quanto à capacitação, Cavalcanti (2002, p.112) afirma que não só o professor como 

qualquer profissional necessita de uma formação continuada. Para ela ―O exercício   

competente e compromissado do magistério exige, uma constante formação  teórico-prática,  

uma  formação  do  professor  como  profissional crítico-reflexivo, voltada para o exercício da 

interdependência entre ação e reflexão em sua  prática  de  ensino‖. 

Para Severino (2003),  quando  se  fala  na  formação  de  professores  ―não  se  trata 

apenas  de sua habilitação técnica, da aquisição e do domínio de um conjunto de informações 

e  habilidades  didáticas,  ela não pode está desvinculada da formação integral da 

personalidade humana do educador‖, uma vez que é um profissional que tem um convívio 

social maior que outras profissões.  

Os    cursos    de    formação    continuada    para    professores    precisam    ser 

significativos, ao ponto de diminuir a distância entre a teoria e prática. Castellar (2015) 

destaca que os espaços formativos devem ser estruturados a partir de conhecimentos prévios e 

problematizações a fim de retomar, reelaborar, aprofundar ou reestruturar os conceitos para a 

construção do conhecimento de modo efetivo. 

O  uso  de  mapas na  escola  não pode  ser restringido,  apenas para  mostrar  a 

localização e ocorrência dos fenômenos,  nem mesmo para aprofundar determinados estudos, 

sendo até confundidos com materiais didáticos de apoio ao professor em sala de aula, ou 

simplesmente como um elemento ilustrativo (FERREIRA E ZACHARIAS, 2013/2014). 

Urge,  portanto,  que  as  escolas  trabalhem  os  mapas  e  demais  documentos 

cartográficos não como recurso didático apenas para ilustrar aulas expositivas e, sim também,  

                                                 
5
Conceito apresentado por Castellar (2011) quando se refere a leitura do espaço vivido desde os Anos Iniciais, 

considerando a cartografia como uma linguagem. 
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como  instrumento  científico  de  construção  do  conhecimento  acerca  do espaço.  É  

exatamente  por  conta  das  distorções  na  forma  de  seus  usos  que  os mesmos perdem o 

seu encantamento. 

Mas como desenvolver competências e habilidades levando a uma formação 

continuada de professores para (re)significado do domínio espacial? A partir do estudo do 

lugar pelos mapas municipais, uma vez que, as representações cartográficas que traduzem o 

lugar, despertam um interesse inicial do aluno em conhecer a sua própria realidade. 

Neste  sentido,  na  literatura  sobre  mapas  municipais,  muito  se  tem  discutido 

sobre importância dos Atlas Municipais Escolares, para o estudo do lugar.   Felbeque (2001), 

por exemplo, trabalha sobre a análise das propostas teórico-metodológicas em vários atlas 

escolares. Já Almeida (2003), representa o grande marco nesta proposta do conhecimento.  

Através  do  trabalho  ―Atlas  municipais  elaborados  por  professores:  a experiência 

conjunta de Limeira, Rio Claro e Ipeúna‖, publicado pelo Caderno Cedes n.  60,  discute  

metodologicamente  os  pontos  e  contrapontos  científicos  percorridos para   esta   

importante   contribuição   durante   a   elaboração   de   mapas   municipais, compostos  nos  

Atlas  Escolares  Municipais  de  Rio  Claro/SP,  de  Limeira/SP  e  de Ipeúna/SP. Ao passo 

que Bueno; Buque (2015) quando destacam as dificuldades dos professores de  trabalhar 

conteúdo  da  Geografia/cartografia a  partir do  espaço  local, numa escala municipal e 

enfatizam o uso do atlas escolar como uma possibilidade de potencializar a aproximação do 

ensino com a realidade local. 

Callai, afirma que as vezes nos deslumbramos por paisagens distantes, temos 

informações sobre acontecimentos de vários lugares exóticos e não sabemos o que está 

acontecendo no lugar onde vivemos. 

Estudar   e   compreender   o   lugar,   em   Geografia,   significa entender o 

que acontece no espaço onde se vive para além de suas   condições   naturais   

ou   humanas.   Muitas   vezes   as explicações   podem   estar   fora,   sendo   

necessário buscar motivos tanto internos quanto externos para se 

compreender o que acontece em cada lugar (CALLAI, 2000, p.84). 

Todas as considerações apresentadas até aqui, são mais que suficientes para justificar a 

relevância das propostas de pesquisas geográficas a partir da representação dos fenômenos 

e/ou eventos do lugar a partir do mapa. 
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Considerações Finais 
 

Os  resultados  esperados  a  partir  dessa  pesquisa,  buscam  um  caminho  que 

veicula  saberes  acadêmicos  e  escolares  para  uma  atualização  de  saberes  sobre diferentes  

conteúdos  geocartográficos e encaminhamentos  didáticos  dos  mesmos, potencializando as 

aprendizagens dos alunos e produzindo situações que resultem em melhoria no ensino de 

Geografia. Nesse sentido, espera-se com o desenvolvimento de ações para a elaboração de 

proposições teórica-metodológicas, visando a análise das representações dos mapas 

municipais, contidos no Atlas Escolar de Jacobina-Ba, construir condições para o uso da 

cartografia como uma linguagem para abordar as temáticas mapeadas. As estratégias 

metodológicas em andamento seguem na direção da construção e sistematização de: 

Identificação e mapeamento das  dificuldades  dos  professores para ensinar os conceitos 

cartográficos nas aulas de Geografia; Estudo dos níveis (localização/análise, correlação e 

síntese) e relações (topológicas, projetivas e euclidianas) a partir das representações dos   

aspectos ambientais, sociais, políticos e econômicos do município de Jacobina-Ba; 

Capacitação de professores para o ensino da cartografia a partir dos mapas e da mediação do 

conhecimento cartográfico. 

 

Bibliografia 

 
ALMEIDA, R.D. Atlas municipais elaborados por professores: a experiência conjunta de Limeira, Rio 

Claro   e   Ipeúna.   Cad.   Cedes,   Campinas,   v.   23,   n.   60,   2003,   p.   149-168.   Disponível   

em: http://www.cedes.unicamp.br. 
 

ALMEIDA, R. D; PASSINI E. Y. O espaço geográfico: Ensino e representação. 15ª ed. São Paulo: 

Contexto, 2008. 
 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de dezembro de 

1996. 
 

BRASIL.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.   Parâmetros  Curriculares  Nacionais:  história, 

Geografia – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
 

BREDA, T. V. Jogos geográficos na escola: possibilidades para trabalhar noções espaciais e 

cartográficas. In: RICHTER, D; CAMPOS, L. R. (Orgs.). Cartografia escolar. Goiânia: Editora 

Espaço Acadêmico, 2017. P. 29-50. 
 

BUENO,   M.A.;   BUQUE,   S.   L.   Cartografia   escolar   e   atlas   escolares municipais  

Brasil/Moçambique:  o  estudo  do  espaço  local  e  a  formação  de  professores.  Revista Interface,   

Edição  nº  10,   dezembro  de  2015   –  p.  96-111.   ISSN:  1806-6062.   Disponível   em: 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/interface/article/view/1952. Acesso em: 12 set. 2017. 
 

CALLAI, H. C. Estudar o lugar para compreender o mundo. IN:CASTROGIOVANNI, A. C. (Org.). 

Ensino de Geografia: Práticas e textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000. 
 

http://www.cedes.unicamp.br/


 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
486 

CASTELLAR, S. M. V. A formação continuada mediada pelas pesquisas acadêmicas.In: 

SACRAMENTO, A. C. R.; et al. Ensino de Geografia: produção do espaço e processos formativos. 

Rio de Janeiro: consequência, 2015. 
 

CASTELLAR, S. M. V. A cartografia e a construção do conhecimento em contexto escolar.In: 

ALMEIDA, R. D. (Org.). Novos rumos da cartografia escolar: currículo, linguagem e tecnologia. 

São Paulo: Contexto, 2011. 
 

CASTELLAR, S. M. V. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento 

geográfico. In: Revista Brasileira de Educação em Geografia, v. 7, n. 13, p. 207-232, 2017. 

Disponível em: https://goo.gl/dXywWk. Acesso em 22 de agos. 2018. 
 

CAVALCANTI, L. de S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002. 
 

FELBEQUE, R. Atlas escolares:  Uma  análise das propostas teórico-metodológicas.  Boletim de 

Geografia.  Universidade Estadual  de Maringá, Departamento de Geografia, An0 19, número 2, 

2001. 
 

FERREIRA,  R.  M.; ZACHARIAS, A. A.  As contribuições da  cartografia  no estudo  da  paisagem  

no  município  de  Ourinhos/SP:  propostas  para  discussões  nas  séries  iniciais. Revista Eletrônica 

de Geografia Territorium Terram. V. 02, Nº 03, p.66-74|Out./Mar. 2013/2014. Disponível em: 

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram. Acesso em: 03 set. 2017. 
 

FRANCISCHETT, M. N. A Cartografia no ensino da Geografia: construindo os caminhos do 

cotidiano. Grafit. Francisco Beltrão –Pr. 1997. 
 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de recuperação automática – 

SIDRA:  banco  de  dados  agregados.  Disponível  em:  <  http://www.sidra.ibge.  

gov.br/bda/popul/>. Acesso em: 05 jun. 2017.  
 

JACOBINA, Lei 1.210/2013. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica do Município de Jacobina–BA. 
 

MARTINELLI, M. Gráficos e mapas: construa-os você mesmo. São Paulo: Moderna, 1998.  
 

_______________. Os mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2003. 
 

MIRANDA,  S.L.  A  noção  da  curva  de  nível  no  modelo  tridimensional.  Dissertação 

(Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências e Ciências Exatas - UNESP/ Rio Claro. 2001. 
 

_______________.  Atlas escolares municipais: a moda e os professores. Cad. Cedes, Campinas, v. 

23, n. 60, 2003, p. 231-245. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 
 

OLIVEIRA, L. B. Ensinar sobre a concentração e a desconcentração industrial utilizando a 

cartografia.  In:  RICHTER,  D.;  CAMPOS,  L.R. (Orgs.).Cartografia  Escolar.  Goiânia: Editora 

Espaço Acadêmico, 2017. 
 

RICHTER, D. O pensamento, o pensamento espacial e a linguagem cartográfica para a geografia 

escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Boletim Paulista de Geografia. v. 99, 2018, p.251-

267. 
 

SEVERINO, A.  J. Preparação técnica e formação  ético-política  dos  professores. In: BARBOSA, R.  

L.  L.  (Org.).Formação de educadores:  Desafios e perspectivas.  São Paulo: Editora Unesp,2003. 
 

SIMIELLI, M. E. R. Cartografia no ensino fundamental e médio. In: CARLOS, A. F. A. A geografia 

em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2009. 
 

ZACHARIAS, A. A.; VENTURINI, S. E.; PASCHOAL, L. G.; CABRAL, M. P.   Capítulo 2 - 

Cartografia Temática. In: FREITAS, M. I. C. (Org.).Cartografia e Meio Ambiente. Rio Claro: 

IGCE/UNESP e Bauru: FC/UNESP: CECEMCA, 2005. p. 63-96 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
487 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo 3 - Territórios, Mutações Econômicas e 

Políticas Públicas 

 

 

 
- GT 8 - 

Dinâmicas e Processos Sociais e  

Espaciais Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
488 

A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS PARA A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL: 

EXPERIÊNCIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

URBANA NA RMSP 

 
 

FERREIRA, Renata Cristina 

Doutoranda Departamento de Geografia/UNESP – Rio Claro 

rereambiental@gmail.com 

 

 

Resumo:O presente trabalho visa apresentar algumas experiências realizadas nos municípios de São Bernardo 

do Campo e Santo André, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, para fins de regularização 

fundiária de interesse social em núcleos que possuem área de preservação permanente ocupada. No centro de 

nossas preocupações está o processo de urbanização e a degradação da paisagem dos rios urbanos, onde temos 

como principal objeto os instrumentos jurídico-institucionais urbano e ambiental. Neste enfoque o presente 

trabalho apresentará o desenvolvimento de estudos técnicos ambientais, que permitem, por lei, a consolidação de 

ocupação em áreas de preservação permanente atendendo a inúmeros critérios ambientais. 

Palavras-chave:Regularização Fundiária de Interesse Social;rios urbanos; Área de Preservação 

Permanente;área urbana consolidada. 

 

 

Resumen:El presente trabajo pretende presentar algunas experiencias realizadas en los municipios de São 

Bernardo do Campo y Santo André, ubicados en la Región Metropolitana de São Paulo, para fines de 

regularización agraria de interés social en núcleos que pose en área de preservación permanente ocupada. En el 

centro de nuestras preocupaciones está el proceso de urbanización y la degradación del paisaje de los ríos 

urbanos, donde tenemos como principal objeto los instrumentos jurídico-institucionales urbano y ambiental. En 

este enfoque el presente trabajo presentará el desarrollo de informes técnicos ambientales, que permiten, por ley, 

la consolidación de ocupación en áreas de preservación permanente atendiendo a innumerables criterios 

ambientales. 

Palabras Claves:Regularización Fundiaria de Interés Social; ríos urbanos; Área de Preservación 

Permanente; área urbana consolidada. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa apresentar algumas experiências realizadas nos municípios de 

São Bernardo do Campo e Santo André, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, 

para fins de regularização fundiária de interesse social, conforme previsto no parágrafo 2º do 

artigo 11 da Lei Federal nº 13.465/17 e nos artigos 64 e 65 da Lei Federal nº 12.651/12. Tais 

instrumentos legais são aplicados quando em uma determinada localidade a ser regularizada 

possui uma área de preservação permanente ocupada com perfil de consolidação. Dessa 

forma, é necessário elaborar um estudo técnico ambiental que têm como objetivo identificar e 

caracterizar a situação ambiental de um determinado núcleo, bem como apresentar 
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proposições de ações e intervenções que comprovem e possibilitem a melhoria das condições 

de sustentabilidade urbano-ambiental da área. Esses estudos, posteriormente, passam por 

análise técnica para obtenção de licenciamento ambiental, em alguns casos emitidos pelo 

município e em outros pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

Os casos que serão apresentados, do município de São Bernardo do Campo, partiram de 

um detalhado levantamento realizado por equipe multidisciplinar e intersecretarial resultante 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, realizado pela Secretaria Municipal 

de Habitação. Tal Plano é uma exigência da Lei n. 11.124, de 16 de junho de 2005, lançado 

pelo Programa de Habitação de Interesse Social do Ministério das Cidades. Aqui serão 

apresentados alguns exemplos que se sobrepõem o olhar ambiental tanto pelo atual Código 

Florestal quanto pela Lei Específica da Billings, Lei Estadual 13.579, de 13 de julho de 2009, 

devido aos núcleos estarem inseridos em área de proteção e recuperação dos mananciais da 

Represa Billings – RMSP. 

O exemplo do município de Santo André está inserido no Programa Estadual de 

Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal que foi instituído em 2007 pelo 

Decreto Estadual nº 52.052. O Programa destina-se a implementar auxílio a Municípios 

mediante a orientação e apoio técnicos nas ações municipais de regularização de 

parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais reconhecidos como de interesse social ou 

ocupados predominantemente por população de baixa renda, localizados em área urbana ou de 

expansão urbana, assim definidas por legislação municipal. 

Desde o início do Programa Cidade Legal, estima-se que tenha possibilitado a 

regularização de mais de 90 mil famílias. Atualmente, o Programa possui 488 municípios 

conveniados, com 8.788 núcleos habitacionais para regularização e 1,5 milhão de famílias em 

atendimento. O Programa vem se aprimorando ao longo do tempo, incorporando as 

modificações trazidas pelas legislações federais que tratam do tema da regularização fundiária 

e ambiental, com o objetivo de possibilitar uma melhor condição de vida aos cidadãos 

paulistas residentes em assentamentos implantados irregularmente. 

A metodologia utilizada consiste na elaboração dos Estudos Técnicos Ambientais, 

necessitando seguir as diretrizes da Lei Federal nº 12.651/12, atual Código Florestal, que em 

seu artigo 64 institui os seguintes elementos para análise de viabilidade ambiental para 

regularização fundiária de um núcleo urbano: 

I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada; 
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II - especificação dos sistemas de saneamento básico; 

III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de 

riscos geotécnicos e de inundações; 

IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 

regularização; 

V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 

urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, 

a não ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de 

conservação, quando for o caso; 

VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 

propiciada pela regularização proposta; e 

VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d‘água. 

O presente trabalho pretende retratar algumas experiências ocorridas em dois 

municípios localizados na Região Metropolitana de São Paulo no âmbito do debate da 

aplicação da Lei Federal nº 12.651/12, atual Código Florestal, e dos respectivos 

procedimentos de licenciamento ambiental dos projetos de intervenções habitacionais nas 

áreas de mananciais. A análise destes casos aponta para alguns importantes desafios que 

precisam ser superados frente à necessidade de atender ao objetivo de recuperação dos 

mananciais e da avaliação do que é possível consolidar em áreas de preservação permanente, 

em detrimento dos novos instrumentos urbanísticos voltados a regularização fundiária. 

Os estudos de caso apresentados, que tratam sobre a aplicação de instrumentos legais 

de cunho urbano e ambiental, colaboram para um fortalecimento da atuação do geógrafo 

nesse mercado de trabalho, em possível ascensão, visto que existem ainda inúmeros 

assentamentos precários que ocupam área de proteção aos mananciais ou áreas de preservação 

permanente e que ainda necessitam passar por todo esse rito para a sua regularidade. Destaca-

se que o presente artigo também tem como objetivo demonstrar como são elaborados tais 

estudos e que os mesmos não exigem um rigor científico para o seu encaminhamento, 

somente o rigor dos itens exigidos em lei. 

 

As Áreas Consolidas em Áreas de Preservação Permanente Urbanas 

 

O encaminhamento do tema proposto remete a discussões que transcendem a produção 

do espaço urbano e as transformações das legislações ambientais e urbanísticas. No centro de 

nossas preocupações está o processo de urbanização e a degradação da paisagem dos rios 

urbanos, onde temos como principal objeto os instrumentos jurídico-institucionais urbano e 

ambiental. Neste enfoque o presente trabalho apresentará alguns exemplos, permitidos por lei, 
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de consolidação de ocupação de áreas de preservação permanente. De acordo com o art. 3°, II, 

da Lei 12.651/2012 a área de preservação permanente é: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A definição apresentada acima é semelhante a que constava no art. 1°, §2°, II da Lei 

4.771/1965, antigo Código Florestal. Conforme Mello (2005, 303):  

Hoje podemos dizer que temos uma situação legal que praticamente impede 

o contato do homem com os cursos d´água, que deveriam ter suas margens 

florestadas com faixa mínima de 30 metros. A situação real, entretanto, é de 

córregos e rios urbanos poluídos, canalizados e beiras com avenidas ou 

favelas. 

Em 2009, com a aprovação da Lei Federal 11.952, com diretrizes para a Regularização 

Fundiária em terras da União na Amazônia Legal, e a aprovação da Lei Federal nº 11.977, que 

dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, dedicou-se um capítulo à 

Regularização Fundiária de assentamentos informais urbanos. No caso das ocupações de 

baixa renda em áreas de preservação permanente tem-se a Regularização Fundiária Urbana 

como um conjunto de ações que busca integrar os assentamentos de moradia, ora ilegais, à 

cidade real, harmonizada, recebendo o tratamento adequado dos serviços básicos de 

saneamento aos seus cidadãos.  

Além de conceituar, este instrumento legal institui novos procedimentos, definindo 

ainda competências e responsabilidades, visando agilizar e efetivar os processos de 

regularização, principalmente nos casos em que esteja configurado o interesse social. 

Um ponto de destaque sobre esse instrumento legal e que trouxe avanço sobre as 

discussões realizadas em relação às competências para legislar sobre áreas de preservação 

permanente foi o entendimento de que municípios poderiam autorizar as intervenções em 

APP nos casos de projetos de regularização fundiária de interesse social e apontando os 

critérios de análise utilizados nesses casos. 

Outro instrumento legal originado do Projeto de Lei 12/2017, elaborado em 

substituição à Medida Provisória 759, de 22/12/2016, a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 

2017, estabeleceu um novo regime jurídico da regularização fundiária urbana. Ela traz 

reflexos substanciais ao país e suas Cidades em três aspectos:1) Áreas Rurais, 2) Patrimônio 
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da União, 3) Regularização Fundiária Urbana-Reurb e substitui integralmente a Lei Federal 

11.977/09, anteriormente explicitada. 

Avalia-se que com todos esses novos instrumentos legais, aprovados nos últimos 15 

anos, percebeu-se um avanço nas políticas públicas que realizam uma leitura mais integrada e 

inovadora dos atuais instrumentos para uma adequada gestão urbana e ambiental. Abaixo 

serão apresentados alguns casos que conseguiram demonstrar esses avanços, porém ainda se 

entende que a questão da qualidade ambiental em Áreas de Preservação Permanente, 

localizadas em áreas urbanas consolidadas precisa ser avaliada de forma mais cuidadosa do 

ponto de vista legal. 

 

Município de São Bernardo do Campo 

 

O Município de São Bernardo do Campo através de seu Programa de Regularização 

Fundiária de Assentamentos Irregulares levantou a existência de 261 núcleos, distribuídos 

entre favelas, loteamentos clandestinos e conjuntos habitacionais. Para tanto, foi realizada a 

contratação de equipe especializada, através de licitação, para dar suporte ao município na 

efetivação de mais de 60 regularizações fundiárias de interesse social. 

Os dois exemplos que serão apresentados abaixo estão inseridos neste Programa de 

Regularização Fundiária e localiza-se em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais da 

Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - APRM-B. De acordo com o Plano Diretor, 

todas as áreas possuem características de ARA 1 (Área de Recuperação Ambiental) e foram 

enquadrados como PRIS(Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS). 

De acordo com a Lei Estadual 13.579/2009 e Decreto 55.342/2010 que definem e 

regulamentam a APRM-B, os Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS são o 

conjunto de medidas e intervenções de caráter corretivo das situações degradacionais 

existentes e de recuperação ambiental e urbanística, previamente identificado pelo Poder 

Público competente, com o objetivo da melhoria das condições de saneamento ambiental e 

regularização fundiária dos locais enquadrados na categoria de Área de Recuperação 

Ambiental 1 – ARA 1. 

Além de possuir curso d‘água em seu perímetro, sendo necessária a análise da 

ocupação a luz do atual Código Florestal, as áreas exemplificadas abaixo apresentaram os pré-

requisitos necessários para que ocorresse esse tipo de licenciamento, junto à CETEB, tais 
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como: assentamentos habitacionais de interesse social; Pré – existentes a 2006; desprovidos 

total ou parcialmente de sistema de saneamento ambiental; predomínio de lotes que possuem 

área menor que 125m²; núcleos que necessitariam de compensação ambiental maior que a 

existente no loteamento. 

 

 Vila Santa Mônica 

O loteamento Vila Santa Mônica foi implantado em área da FEPASA. O início de sua 

implantação ocorreu em 1983. Atualmente possui 179 lotes, com 299 famílias e uma 

população aproximada de 938 habitantes. Não foi necessária nenhuma obra no perímetro do 

loteamento para a realização da regularização fundiária mesmo existindo curso d‘água no 

local. 

 

Figura 1 - Vista Ampliada do Núcleo Vila Santa 

Mônica 

Figura 2 - Carta da Emplasa com o loteamento 

em destaque 

 
 

Fonte: Google Earth – fevereiro/2012 

 
Fonte: Carta da Emplasa - 1981 

 

A área da APP que incide sobre o projeto Santa Mônica, corresponde a 1.484,84m² - 

6,13% do total loteado de 24.170,10m², sendo 686,24 m² sobre os lotes (2,83%) e 798,60m² 

sobre o sistema viário (3,3%).O restante da APP, confrontante ao loteamento Vila Santa 

Monica, está inserido no Plano de Urbanização Integrada e Regularização Fundiária do 

Núcleo Alvarenga, prevendo a canalização do córrego, execução de ciclovia e sistema de 

lazer. 

Em relação à ocupação em APP verificou-se que a condição do assentamento permite 

a permanência do núcleo no local, visto tratar-se de um assentamento consolidado, atendido 
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pelos serviços urbanos (rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, rede de 

energia elétrica, coleta de lixo), sem risco geotécnico e com boas condições de habitabilidade.  

Como já exposto, não foi realizado qualquer intervenção em APP, mas está 

reconhecida sua ocupação parcial. Entende-se que quando da regularização do parcelamento, 

conjuntamente com a definição dos lotes e suas respectivas faixas Non-Aedificandi, e da 

destinação e oficialização da área verde, garantir-se-á a possibilidade de fiscalização e 

monitoramento da ocupação por parte do Poder Público e seus órgãos fiscalizadores. Somada 

a estas ações, considerou-se como importante a implantação da rede de esgotamento e sua 

interligação ao sistema para encaminhamento ao tratamento adequado. 

 

 Jardim Nova Canaã 

O loteamento Jardim Nova Canaã foi implantado em área particular. O início de sua 

implantação ocorreu na década de 90. Atualmente possui 578 lotes, com 440 famílias e uma 

população aproximada de1.480 habitantes. Não foi necessária nenhuma obra no perímetro do 

loteamento para a realização da regularização fundiária mesmo existindo nascente 

parcialmente ocupada no local. 

 

Figura 3 - Localização da Nascente no loteamento 

 
Figura 4 - Carta da Emplasa com o loteamento 

em destaque 

 

 
Fonte: Google Earth – fevereiro/2012 Fonte: Carta da Emplasa nº 3221 - 1981 

 

Segundo vistoria o local onde se encontra a nascente está bem preservado, pois os 

lotes previstos para essa área foram cancelados e os seus respectivos proprietários foram 

ressarcidos com a venda e disponibilização dos lotes existentes em outras quadras do mesmo 
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parcelamento.Agrega-se a estas informações relatos levantados junto aos moradores, tanto em 

assembleias quanto em conversas na vizinhança, sobre a não ocorrência de inundações, nos 

trecho em seção fechada, nos anos pós obras. 

Conclui-se que o Loteamento Jardim Nova Canaã é caracterizado pelo nível 

satisfatório de consolidação, sendo garantidas as condições adequadas de habitabilidade e 

atendimento às infraestruturas básicas o que o torna apto a ser regularizado restando apenas a 

conclusão das obras, pela SABESP, de coleta e tratamento do esgoto previsto em projeto 

específico para a área de manancial. Considerando essas informações, verificou-se a 

possibilidade de admitir a consolidação dos lotes existentes em APP de nascente, bem como 

do sistema viário, de acordo com a legislação urbana e ambiental vigente à época. 

 

Município de Santo André 

 

No município de Santo André foi realizado levantamento detalhado para as tratativas 

quanto a regularização fundiária de Assentamento denominado Nova Progresso, localizado no 

Parque Gerassi Centreville. O Assentamento Nova Progresso está inserido no Programa 

Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - Cidade Legal que foi instituído em 

2007 pelo Decreto Estadual nº 52.052.Conforme o Plano Diretor do Município de Santo 

André, Lei Municipal nº. 9394/12, o núcleo se situa na Macrozona de Qualificação Urbana e 

ZEIS A (Zona Especial de Interesse Social A) e se caracteriza-se como uma ocupação 

espontânea que teve origem por volta de 1974. 

Margeando a área do assentamento Nova Progresso encontra-se o Córrego 

Cassaquera, que é um afluente da margem esquerda do Rio Tamanduatéí. Ele nasce no 

condomínio Maracanã, também em Santo André, e deságua no rio Tamanduateí. Quanto a 

Área de Preservação Permanente incidente sobre o assentamento, constata-se que se trata de 

APP de margem de córrego, sendo desta forma, delimitada ao longo de toda a sua extensão 

por uma largura de 30,00 metros. Ressalta-se que o córrego encontra-se com seu leito natural. 
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Figura 5 - Córrego Cassaquera junto ao assentamento 

 
Fonte: A autora - julho/2018 

 

Quando sobreposta à faixa de Preservação Permanente à situação da ocupação atual, 

constata-se a incidência de ocupação sobre a mesma. Esta ocupação dá-se por meio de lotes e 

sistema viário. Cabe ressaltar que em vistoria realizada, em agosto/2018, os moradores da 

Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo informaram que é habitual o transbordamento 

do córrego Cassaquera no período de chuvas, chegando a atingir as casas dessa via no 

primeiro pavimento. Desta forma, foi possível confirmar a existência de risco à ocupação, 

como de inundação, podendo ocasionar problemas futuros às moradias e moradores 

localizadas neste ponto.  

 

Figura 6 - Demarcação de Área de Preservação Permanente 

 
Fonte: Google Earth –julho/2018 
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Para termos uma análise mais precisa quanto a situação da ocupação da Área de 

Preservação Permanente junto ao assentamento foram considerados os documentos levantados 

(EMPLASA, LEPAC, vistoria, peças gráficas, etc.), sendo adotado como base de trabalho o 

LEPAC realizado pelo Programa Cidade Legal. Desta forma, todos os cálculos partem deste 

documento de referência. 

Delimitado o perímetro da faixa de 30,00 metros da área de preservação permanente, 

constata-se que a mesma é ocupada por 31 lotes (1.024,59m²), ou seja, de todo o perímetro do 

assentamento, 8.745,80m², a APP atinge 11,72%. Não foram calculadas as áreas 

correspondentes ao sistema viário e área desocupada existente em APP, pois as mesmas não 

fazem parte da matrícula do assentamento. 

Uma informação importante e que precisa ser destacada é que no Anexo 1 do Plano 

Municipal de Redução de Risco – PMRR de Santo André, que está disponível no site da 

defesa civil do município, a área do assentamento não consta como área de risco. Outro 

detalhe é que sobrepondo o limite da área com a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização 

temos como resultado que quase todo o assentamento está inserido em Área de Consolidação 

Complexa, isso não significa a comprovação sobre possibilidade de inundação, mas a 

demonstração de que existe uma fragilidade do terreno em relação a serviços ecossistêmicos e 

a possibilidade de existência de lençol freático aflorante. 

Outro documento utilizado foi a carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais 

de Massa e Inundação, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM e outros, em que demonstra que a área 

do assentamento esta inserida em área de média e baixa suscetibilidade. 

Diante do que foi apontado no Estudo Técnico Ambiental foi possível concluir que a 

regularização do núcleo não traria prejuízos ao meio ambiente. No entanto, importa informar 

quanto ao estabelecido no artigo 39 da Lei de Regularização Fundiária (13.465/2017), que 

condiciona a aprovação da REURB à "implantação das medidas indicadas nos estudos 

técnicos realizados". Assim, quando da aprovação do projeto de regularização fundiária, 

deverão ser apresentados cronograma físico de serviços e implantação de obras de 

infraestrutura essencial e termo de compromisso pelo cumprimento desse cronograma, tudo 

de acordo com os incisos IX e X do artigo 35 da Lei nº 13.465/17. 

Nos termos do inciso VI do artigo 35 da Lei Federal nº 13.465/17, a fim de solucionar 

o problema que foi detectado no Assentamento Nova Progresso foi sugerido a implantação de 
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um Polder, pois acredita-se que tal sistema, além de ser mais simples e de menor custo, 

resolveria o problema dos moradores. 

Desta forma, compreendeu-se que atendendo o disposto na legislação vigente quanto 

ao saneamento do risco de inundação, o assentamento em questão possuirá as adequadas 

condições urbano-ambientais do parcelamento em análise, concluindo que esta situação não 

seria impeditivo para a regularização do parcelamento. Ademais, entendeu-se como 

imprescindível tal intervenção para que seja possível oferecer aos moradores do local uma 

melhor segurança em suas residências. 

 

Considerações Finais 

 

O presente artigo teve como principal objetivo demonstrar como são os procedimentos 

para a regularização fundiária de interesse social de assentamentos inseridos, total ou 

parcialmente, em área de preservação permanente. Foram apresentados fragmentos de 3 

estudos técnicos ambientais que possuem características distintas, mas que em todos os casos 

foi necessários um olhar atento na consolidação das ocupações em áreas ambientalmente 

sensíveis, desde que comprovada a não existência de risco aos seus moradores. Tentou-se 

demonstrar a necessidade de um olhar atento do profissional ambiental responsável para a 

elaboração desses estudos e dos inúmeros materiais utilizados para um melhor embasamento 

para a elaboração desses relatórios. 

Os estudos de caso apresentados, que tratam sobre a aplicação de instrumentos legais 

de cunho urbano e ambiental, colaboram para um fortalecimento da atuação dos profissionais 

da área ambiental nesse mercado de trabalho, em possível ascensão, visto que existem ainda 

inúmeros assentamentos precários que ocupam área de proteção aos mananciais ou áreas de 

preservação permanente e que ainda necessitam passar por todo esse rito para a sua 

regularidade.  

Após análise detalhada dos instrumentos legais aprovados nos últimos 15 anos, 

percebeu-se um avanço nas políticas públicas que realizam uma leitura mais integrada e 

inovadora para uma adequada gestão urbana e ambiental. Os casos apresentados tiveram 

como objetivo demonstrar esses avanços, mesmo ainda entendendo que a questão da 

qualidade ambiental em Áreas de Preservação Permanente, localizadas em áreas urbanas 

consolidadas, precisa ser avaliada de forma mais cuidadosa do ponto de vista legal. 
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Um primeiro passo é a configuração de um assentamento como Zona Especial de 

Interesse Social – ZEIS, na qual demonstra a manifestação do poder público em trazer a área 

para o campo da legalidade jurídica urbana, ambiental e registral. Nessa perspectiva as 

legislações urbanísticas e ambientais admitem o reconhecimento da regularidade para aquelas 

situações de urbanização consolidada em que se configura o interesse social, com a finalidade 

para a moradia, na sua maioria sem a necessidade de obras de infraestrutura para possíveis 

adequações e que podem refletir em uma melhoria de um cenário muitas vezes de degradação 

ambiental. 
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Resumo:Como consequência da implementação de políticas neoliberais e da globalização na economia 

moçambicana, surge o fenómeno da ocupação informal dos espaços urbanos e agudização do movimento 

migratório Cidade – área periférica da cidade de Maputo. Dentro deste contexto, refletir em torno desde 

fenómeno constituiu o objectivo central deste artigo. Para detectar o referido fenómeno recorreu-se a pesquisa 

bibliográfica e a observação directa. O trabalho é composto por duas partes principais: (i) uma parte teórica que 

procurar situar o assunto, começando por discutir os principais conceitos. (ii) de seguida, apresenta-se um estudo 

de caso na cidade de Maputo. O resultado do estudo revela que a nova ruralidade surge como o resultados da 

implementação de políticas neoliberais e da globalização a partir dos finais dos anos 80 do século XX. 
Palavras Chave:Nova ruralidade; globalização; neoliberalismo; ocupação desordenada. 

 

 

Resumen:Como consecuencia de la implementación de políticas neoliberales y de la globalización en la 

economía mozambiqueña, surge el fenómeno de la ocupación informal de los espacios urbanos y agudización del 

movimiento migratorio Ciudad - área periférica de la ciudad de Maputo. Dentro de este contexto, reflexionar en 

torno desde el fenómeno constituyó el objetivo central de este artículo. Para detectar dicho fenómeno se recurrió 

a la investigación bibliográfica y la observación directa. El trabajo se compone de dos partes principales: (i) una 

parte teórica que busca situar el asunto, empezando por discutir los principales conceptos. (ii) a continuación, se 

presenta un estudio de caso en la ciudad de Maputo. El resultado del estudio revela que la nueva ruralidad surge 

como los resultados de la implementación de políticas neoliberales y de la globalización a partir de finales de los 

años 80 del siglo XX. 
Palabras Clave:Nueva ruralidad; globalización; neoliberalismo; ocupación desordenada. 

 

 

O Conceito De “Nova Ruralidade” 

 

A um consenso entre os acadêmicos das ciências sociais de que a ―Nova ruralidade‖ 

esta diretamente relacionada com o Neoliberalismo e a globalização. Por exemplo Kay (2007) 

refere que as políticas econômicas neoliberais aceleraram os processos de transformação e 

produziram novas inter-relações entre o rural e o urbano. Segundo esta autora, um aspecto 

central das políticas neoliberais e da globalização é a liberalização dos mercados que significa 

tanto estender como aprofundar as relações mercantis entre os dois espaços geográficos em 
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todos âmbitos possíveis (KAY, 2007).  Para apreender estes novos fenômenos surgiram uma 

série de estudos desde os anos 1990 que popularizam o termo ―Nova Ruralidade‖ para se 

referia os estudos rurais que se desenvolve durante este período (LLAMBÍ, 1994, ARIAS, 

2006). O objectivo principal destas pesquisas é ampliar a visão do campo agrário ao rural e 

enfatizar a multifuncionalidade dos espaços rurais devido a crescente importância das 

atividades agrarias e a intensa inter-relação entre o rural e o urbano e o local com o global e a 

sua importância nas mudanças dos padrões culturais e a vida rural (LLAMBÍ, 2004). De uma 

maneira geral, estes estudos chamam atenção da pluriatividade dos lugares rurais que estão 

cada vez mais envolvidos em atividades não agrícolas tradicionais e de serviços de âmbito 

rural tais como artesanato, pequenas manufaturas, comércio e turismo. Alguns membros das 

famílias rurais trabalham como jornalistas, empresas de agronegócio, obras de construção de 

infraestruturas, comércio, etc. Cada vez mais mulheres participam em mercado de trabalho 

assalariados em produtos agrícolas não tradicionais da fruticultura e floricultura (KAY, 2007). 

Todos estes aspectos aqui apontados constituem o objeto de estudo da ―Nova Ruralidade‖. 

 

Hipóteses Sobre A Nova Ruralidade 

 

Acadêmicos das ciências sociais que estudam sobre ruralidade esforçam para superar 

as tradicionais concepções dicotômicas que definiam o rural em oposição ao urbano, 

atribuindo-lhe características como a baixa mobilidade e estratificação social, forte 

autonomia, dependência da agricultura, entre outras. Atualmente, os estudiosos já tem um 

consenso existência de uma interação ativa e recíproca do rural com o urbano e vice-versa. 

Dentro deste contexto ideia de associar o rural ao atrasado, ao isolamento ou a tradição e o 

urbano ao progresso, à integração e à modernidade perderam seu sentido (SCHNEIDER, 

2008). Em 2004 e 2006, José Eli da Veiga publicou dois artigos que abordam questões 

relacionadas com a nova ruralidade. O primeiro foi intitulado ―Destinos da ruralidade nos 

processos de globalização‖ e o segundo ―Nascimento de outra ruralidade‖. Nestes dois artigos 

o autor apresenta três teorias sobre a ruralidade que a seguir se descrever de forma sumária. 

De uma maneira geral o autor afirma que os estudos atuais sobre a estão assentes sobre três 

principais hipóteses ou teorias: a hipótese da completa urbanização; a hipótese de 

renascimento rural e a hipótese da relação mútua entre o campo e cidade no contexto da 

globalização (VIEGA, 2006). De referir que estas hipóteses são abordadas no contexto dos 
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países desenvolvidos a partir da segunda metade do século XX. Para o estudo da ruralidade 

nos países em desenvolvimento como por exemplo Moçambique seria necessário tomar em 

consideração uma quarta hipótese: o neoliberalismo e o seu impacto na nova ruralidade. 

 

a) Hipótese da completa urbanização 

 

Esta hipótese foi formulada pelo filósofo e sociólogo marxista francês Henri Lefebvre 

(1901 – 1991) em 1970 e se baseia em dois conceitos: o da ―sociedade urbana‖ (ou pós-

industrial)  que seria aquela sociedade que resulta da urbanização completa do planeta devido 

as atividades industriais e a sucede e do conceito de ―revolução urbana‖ que segundo 

Lefebvre seria um conjunto de transformações que a sociedade contemporânea atravessa para 

passar do período em que predomina o crescimento e industrialização para passar para um  

período em que prevalecerá a problemática urbana (VIEGA, 2004). De acordo com Viega 

(2006) os escritos de Lefebvre (1901 – 1991) manifestava forte tendência a interpretar a 

histórica oposição entre os fenômenos urbano e rural como uma contradição de caráter 

antagônico ou irredutível. Nesse tipo de contradição, em que os pólos são assimétricos e 

inconciliáveis, um deles tende a eliminar o outro (VIEGA, 2006).  

 

b) Hipótese de renascimento rural 

 

A hipótese da completa urbanização foi contrariada pelo geógrafo e sociólogo francês 

Bernard Kayser (1926 – 2001) em 1972. Segundo Viega (2006) o ponto de partida de Kayser 

foi uma mudança de tendência demográfica nos espaços rurais da maioria dos países 

industriais no curso dos anos 1970. Segundo Kayser depois de decênios de declínio, a curva 

da população rural começou a subir.  Depois de analisar as manifestações desse fenômeno 

demográfico, Grã- Bretanha, Alemanha, Holanda, Itália, França e Estados Unidos, ele 

concorda com as afirmações de os autores americanos com a expressão ―rural renaissance‖ e 

―counter-urbanization‖. Segundos Viega (2006) com essa hipótese geral, Kayser se propõe a 

―ir mais longe‖ na identificação e avaliação dos fatores interativos que se encontram nas 

zonas de contato entre o local e o global e chega a formulação de que: a retomada de 

crescimento no mundo rural tomado globalmente, como nos burgos e pequenas cidades, é o 
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resultado da difusão no espaço dos efeitos da modernização e do enriquecimento do conjunto 

da sociedade (VIEGA, 2006). 

 

c) Hipótese da “globalização a nova ruralidade” 

 

Autores como Viega (2004 e 2006), Kay (2007) Schneider (2008) entre outros 

admitem atualmente que não haverá a urbanização completa do planeta Terra como é 

colocado pela primeira hipótese e nem haverá uma renascimento rural como é abordado pelo 

Kayser. De acordo com Viega (2006) a urbanidade atual valoriza ruralidade que não está 

renascendo mas sim nascendo. Segundo este autor se torna cada vez mais forte a atração pelos 

espaços rurais em todas as sociedades mais desenvolvidas. Fenômeno novo que muito pouco 

tem a ver com as relações que essas sociedades mantiveram no passado com tais territórios. A 

―revolução do espaço‖ que engendra a ―sociedade urbana‖ tende a revigorar a ruralidade, mas 

não mediante um suposto ―renascimento‖. É uma atração que resulta do aumento da 

mobilidade, com seu crescente leque de deslocamentos, curtos ou longos, reais ou virtuais. A 

cidade e o campo se casaram, e enquanto ela cuida de lazer e trabalho, ele oferece liberdade e 

beleza (VIEGA, 2006). Em poucas palavras transmite-se algumas das ideias da terceira 

hipótese em que de uma maneira geral destaca o papel da dimensão ambiental da globalização 

e o seu impacto na valorização das áreas rurais para a qualidade da vida, ou ao bem-estar, pela 

ação da trindade: conservação do patrimônio natural, aproveitamento econômico dos recursos 

naturais , e exploração de novas fontes de energia (VIEGA, 2006). 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa partiu da investigação sobre os assuntos relacionados com a 

problemática da ruralização do espaço urbano com o foco dirigido para Maputo Cidade, 

capital da República de Moçambique, trazendo à tona o sentido de cidade em interface com os 

respetivos limites. Assim as principais obras utilizadas foram a dos Muchangos (1994), 

Araújo (2003 e 2005), Oppenheimer e Raposo (2002 e 2007) e Viana (2013).Desse modo, 

fundamentado na geografia da percepção, que usa entre os seus métodos os mapas cognitivos 

ou mentais, as entrevistas, a análise de textos bem como o inquérito, optamos por estes dois 

últimos pela adequação e relevância relativamente ao alcance dos objetivos da presente 
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pesquisa. Assim, a mesma teve por base: i) as experiências e vivências do autor, e, ii) a 

análise de textos como método próprio da geografia da percepção, fazendo o estudo do espaço 

através de percepções. 

 

O Neoliberalismo E A Nova Ruralização Das Cidades Africanas: Caso Da Cidade De 

Maputo – Moçambique  

 

Maputo é a capital e a maior cidade de Moçambique, fica situada na costa Sudeste de 

África no extremo Sul do país, entre os paralelos de 25º 40´ e 26° 30´ Sul e entre os 

meridianos 32° 35´ e 33º 10´ Este (MUCHANGOS, 1994). A cidade de Maputo tem um 

governo eleito desde 1980 e tem o estatuto de província. Está organizada em bairros que se 

agrupam em unidades administrativas maiores denominadas ―Distritos Urbanos‖. Este 

município tem uma população de cerca de 1,1 milhões de habitantes, numa área de cerca de 

300 km
2
, o que gera uma densidade aproximada de 3,66 mil habitantes por km

2
 (36,67 

hab/ha). A sua área metropolitana tem uma população estimada em 2 milhões de habitantes e 

uma área de cerca de 720 km
2
 o que origina uma densidade próxima dos 2,8 mil habitantes 

por km
2
 (27,78 hab/ha) (CMM, 2007). 

No caso concreto dos países africanos que foram colonizados por Portugal para além 

das hipóteses a cima mencionadas outras hipóteses podem contribuir para  explicar a nova 

ruralidade cidade de Maputo. No caso de Moçambique a ruralidade pode ocorrer com pelo 

menos três outras hipóteses como por exemplo a política das nacionalizações dos imóveis 

promovida depois da independência de 1975 que levou a população das zonais rurais para os 

centros urbanos, os conflitos armados também tiveram o mesmo efeito e a política de 

reajustamento estrutural que levou a que a população de pouco poder de compra abandonasse 

a cidades para se fixar não nas suas zonas de origem mas sim nas áreas muito próximas dos 

centros urbanos. De acordo com Oppenheimer & Raposo (2002, 2007) o enfraquecimento e o 

posterior desmoronamento do bloco socialista (marcado pela queda do muro de Berlim em 

1989), com o qual se alinhavam Angola e Moçambique, tiveram implicações claras nas 

mudanças profundas operadas, desde meados da década de 80, nesses dois países, 

pressionados pelas organizações internacionais e a braços com graves crises internas: a 

abertura à economia de mercado e a um sistema multipartidário. No início da década de 90, ao 

mesmo tempo em que na vizinha África do Sul ensaia o desmantelamento do regime do 
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apartheid, assiste-se, em 1991, em Angola, e, em 1992, em Moçambique, ao fim de mais de 

dez anos de violentas guerras civis, desencadeadas por movimentos com forte apoio externo 

(da África do Sul e dos Estados Unidos) – embora no primeiro país o conflito volte a eclodir 

drasticamente em 1992 e só termine dez anos mais tarde. No âmbito econômico, ambos os 

países seguiram os passos de um capitalismo neoliberal, abrindo as portas à livre circulação 

de capitais, à privatização crescente dos vários sectores econômicos e sociais e à retração da 

intervenção do Estado e da sua função reguladora. Essas medidas, agravadas em situação de 

guerra civil, embora tenham ditado algum crescimento econômico, provocaram, por um lado, 

o desemprego e o aumento do sector informal da economia e, por outro, a concentração da 

riqueza, agravando as desigualdades de rendimentos, a segregação socioespacial, a 

precarização das condições de vida e os níveis de pobreza (OPPENHEIMER; RAPOSO, 

2002, 2007). 

Em consequência e apesar do fim da guerra, da retoma da produção rural familiar, do 

aumento do sector informal e dos grandes projetos de investimento estrangeiro, 

nomeadamente produtivos, como o Corredor Maputo-Witbank, a desigualdade e a pobreza 

urbana agravaram-se, emergindo um processo mercantil de periferização das famílias de 

menores recursos, nomeadamente impelidas a deixar as áreas urbanizadas (OPPENHEIMER; 

RAPOSO, 2002). Nas zonas urbanizadas, os investidores privados assumiram um papel cada 

vez mais preponderante, com o investimento de empresas estrangeiras em grandes projetos, 

muitas vezes marginalizando o município ou o governo provincial da gestão desses territórios 

e dos benefícios econômicos que propiciaram, precarizando e periferizando os pobres urbanos 

(OPPENHEIMER; RAPOSO, 2002, p. 17).  

 

Algumas Causas Da Génese De Áreas Urbanas “Informais” Em Moçambique 

 

As cidades moçambicanas, em geral, como referem MICOA-DINAPOT et al.( 2006) 

nasceram de bases estratégicas de campanhas militares, ou posteriormente, de pontos de 

confluência das novas linhas de comunicação, surgindo com o inicio da conquista do interior 

do território, entre 1890 e 1920, período em que se iniciou a intervenção reguladora do estado 

e o desenvolvimento urbano recorrendo a documentos formais de planeamento. O progresso 

mineiro e agrícola no Transvaal (África do Sul) que levou a acordos comerciais entre 

portugueses e ingleses, transformou Lourenço Marques (actual Maputo), graças à sua baía, 
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num porto que serviu o “interland” e garantiu o escoamento de mão-de-obra indígena 

moçambicana (residente na região que compreendia as atuais províncias de Maputo e 

Inhambane) para a indústria sul-africana, favorecendo o progresso de Maputo e Beira em 

detrimento das restantes cidades costeiras e interiores (MICOA-DINAPOT et al., 2006). 

O forte desenvolvimento da atividade portuária de Lourenço Marques, a partir do 

inicio do século XX, constituiu o principal polo de atração de populações nativas vindas do 

interior, sendo apontado como o catalisador do surgimento dos ―assentamentos informais‖: 

primeiro o Xipamanine, em 1919, depois o das Lagoas (actual Maxaquene), por volta de 

1938, e aí por diante. Nesta cidade, os subúrbios estavam para além dos limites norte e 

noroeste, definidos pelo arco concêntrico estruturado nas estradas que ligam a cidade às 

principais localidades da região (MICOA-DINAPOT et al., 2006) (Figura 1). Segundo 

Muchangos (1994) acrescenta que o desequilíbrio da exploração económica colonial 

provocou uma assimetria na distribuição da população no território. Com a independência, a 

nacionalização da habitação e dos imóveis de rendimento permitiu eliminar as práticas 

especulativas no campo da habitação e estruturar a ocupação das habitações abandonadas 

pelos portugueses, considerando-se a ocupação por famílias moçambicanas, uma medida de 

justiça social. A migração para as cidades resultante da cessação da restrição colonial foi 

evidente nos primeiros anos. Enquanto parte da população, até então sem possibilidade de 

aceder a habitação sólida, passou a viver em prédios de habitação colectiva e moradias, a 

maioria acorreu aos bairros periféricos das áreas urbanas vindas das áreas rurais do país, 

atraídas pelo desejo de melhorar as condições de vida (MUCHANGOS, 1994). 

Como Araújo (2003) referiu a cidade colonial, em Moçambique, apresentava uma 

característica dual muito marcada: por um lado, a chamada "cidade de cimento", branca, de 

desenvolvimento vertical, planificada, com infra-estruturas e serviços; em oposição, a 

designada "cidade de caniço", negra, suburbana, horizontal, não planificada, de construção 

espontânea e de material precário (estacas, barro, caniço, etc.), sem infra-estruturas e serviços 

e que se dispunha à volta da "cidade de cimento", cercando-a (Araújo, 2003). 

Entre 1980 e 1992, a guerra civil incitou uma migração sem precedente para as zonas 

urbanas que aumentou as pressões urbanas. A estrutura organizacional urbana herdada dos 

portugueses não previa esta afluência, e a maioria dos novos migrantes fixou-se em 

residências informais. As AUI's existentes ampliaram-se e outras surgiram e até hoje, o 
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fenómeno continua a verificar-se com o êxodo rural, em busca da melhoria das condições de 

vida (UN-HABITAT, 2007; MELO, 2013). 

Segundo Mendes (1985), a explosão demográfica das décadas de 60 e 70 aumentou a 

superfície ocupada pela cidade de Lourenço Marques: a "cidade dos europeus" avançou sobre 

os ―bairros africanos‖ (Xipamanine e Munhuana). Estes, por sua vez, cresceram, mas a sua 

população foi, nalguns casos, forçada a abandonar o primitivo lugar de residência e a 

deslocar-se para as áreas periféricas, a norte e oeste. Aqui surgiram pequenos bairros onde o 

"caniço" alternava com a "alvenaria" por exemplo os bairros de Choupal (1960), o de Benfica 

(1973) (MENDES, M., 1985). 

Figura 1 - Planta de Lourenço Marques em 1940 e Maputo (atualmente) 

Fonte:  MELO, 2013 

 

Legenda: 1 = Praça da Independência; 2 = Mercado Central; 3 = Hospital Central; 4 = Parque dos 

Continuadores; 5 = Bairros de Xipamanine e Munhuana; 6 = Áreas semiurbanizadas; 7 = Área planeada mas não 

construída; 8 = Áreas de declive acentuado; A = Lourenço Marques (1940); B = Maputo (2012); C = Elementos 

urbanos permanecentes (1876); D = Elementos urbanos permanecentes (1887); E = Elementos urbanos 

permanecentes (1940). 
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Até meados da década de 1980 Moçambique é dirigido por um partido único de cunho 

socialista, a FRELIMO, e assiste ao recuo drástico da sua economia devido a herança do 

período colonial,  sistema político implementado e a guerra civil iniciada pela RENAMO 

contra a FRELIMO (1977-1992) (MELO, 2013). O planeamento urbano deste período é 

marcado por medidas estruturais como: (1) no III Congresso da Frelimo (1977) são definidas 

diretrizes para o planeamento e a intervenção no meio urbano e é criada a Direção Nacional 

de Habitação (DNH), que desenvolveu algumas ações inovadoras de melhoramento das áreas 

semiurbanizadas; (2) na I Reunião Nacional sobre Cidades e Bairros Comunais (1979) 

refletiu-se sobre os problemas urbanos e defenderam-se soluções de autoconstrução, diante da 

baixa disponibilidade de recursos estatais e (3) a DNH é convertida no Instituto Nacional de 

Planificação Física (INPF) (1983), com a competência de definir políticas habitacionais e 

urbanas e proceder ao planeamento territorial, ficando a sua implementação e a gestão urbana 

para os então Conselhos Executivos das cidades (MELO, 2013). Essas medidas contribuíram 

também para a crescente atração da população aos centros urbanos, acrescidas por fatores 

como: (1) a saída da comunidade colonial e europeia, associada à nacionalização dos prédios 

de rendimento, permitindo o acesso de milhares de africanos aos mesmos; (2) a criação de 

novos postos de trabalho através da reestruturação do aparelho administrativo do Estado e da 

nacionalização de várias empresas; (3) a subvenção de produtos alimentares; (4) o impacte da 

guerra civil sobre as comunidades rurais; e (5) o insucesso das reformas agrárias 

implementadas nos primeiros anos da independência (OPPENHEIMER & RAPOSO, 2002). 

Atualmente, a nova ruralidade da Cidade de Maputo esta ligado ao abandono do centro 

urbano pela população de pouco poder de compra para se instalarem nas áreas informais 

(locais reservados para jardins, retundas, campos de jogos, proteção ambiental, pântanos, etc) 

ou movimentam-se para áreas mais distantes que ficam fora da área administrativa das 

autoridades da cidade de Maputo como é o caso concreto do bairro de Guava, a norte da 

cidade de Maputo (Figura 2) que está fora do perímetro da cidade da cidade de Maputo. 

Porém, a população deste bairro sentem-se que são cidadãos da cidade de Maputo mas na 

verdade apesar de trabalhar e estarem vinculados a cidade de Maputo em termos de históricos 

(boa parte desta população são nascidos e criados na cidade de Maputo) quando precisam 

resolver os seus problemas são aconselhados a se dirigirem ao município de Marracuene que é 

vizinho do Município de Maputo. 
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Figura 2 - Bairros da periferia de Maputo, escala 1:100.000 (Período pós-independência) 

 

 

 
Fonte: CMM, 2009 

 

Limite Administrativo da 

Cidade de Maputo 

 
Fonte: fotografia aérea do Google Earth de 

2018 
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Conclusões 

 

De uma maneira geral pode-se afirmar que as hipóteses de surgimento da Nova 

Ruralidade no Ocidente e nos países da África sub-saariana são diferente. Enquanto que no 

Ocidente a nova ruralidade surge no contexto do aumento do poder de compra da população 

urbana e da revolução nos meios de comunicação que aumentou a mobilidade da população 

para curtas e longas distancias ; nos países da África sub-saariana a nova ruralidade surge no 

contexto do enfraquecimento constante da papel do Estado, das políticas neoliberais e da 

globalização. A ação conjugada destes factores conduziu a que a população que vivia nas 

cidades fosse força da abandonar as suas residências porque estas ficam caras a sua 

manutenção e fixaram-se em áreas informais dentro das cidade ou em áreas muito próximas 

dos seus locais de trabalho o que cria um movimento pendular diário. Salientar que estas 

novas áreas que recebem os habitantes que viviam nos centros urbanos como é o caso da 

cidade de Maputo não tem nenhuma ligação histórica, cultural ou linguística com ele. 

Normalmente eles compra os espaços para construir a sua habitação. Muitos destes habitantes 

vem de áreas tão distantes como o Norte de Moçambique. 
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Resumo: Considerando as  diferentes dinâmicas nas áreas urbanas, o  consumo se  mostra como um dos 

fatores principais ligados a produção de bens, a comercialização, bem como a resíduos provenientes  do 

consumo,  fatores que se interligam na  organização do espaço geográfico. Nesse contexto,  teve-se como 

objetivo  trazer  algumas reflexões na  temática, através  de diferentes referências bibliográficas, vinculadas 

também a  questões  voltadas ao consumo sustentável.    

Palavras-chave:consumismo; consumo sustentável; cidade.  

 

 

Resumen: En vista de las diferentes dinámicas en las áreas urbanas, el consumo se muestra como uno de los 

factores principales ligados a la producción de bienes, la comercialización, y también a los residuos provenientes 

del consumo, factores que se interconectan en la organización del espacio geográfico. En ese contexto, se tuvo 

como objetivo traer algunas reflexiones considerando la temática, a través de diferentes referencias 

bibliográficas, vinculadas también a cuestiones que se vuelven al consumo sustentable. 

Palabras Clave: consumismo; consumo sostenible; ciudad. 

 

 

Introdução 

 

 Dentro da dinâmica da sociedade podemos notar o evidente papel do consumo na 

questão da produção de bens e serviços. A produção, a comercialização e o consumo 

constituem-se fatores do sistema do mundo das mercadorias. Dentro desse contexto, vale 

lembrar também dos resíduos gerados pelo consumo, o que perpassa o chamado pós-

consumo, uma vez que os resíduos gerados precisam de destinação ambientalmente correta, 

para que não causem determinados impactos ambientais. 

 Esse texto tem como objetivo trazer algumas considerações acerca do consumo de 

mercadorias e serviços, considerando também o chamado consumo sustentável. Para essas 

observações, a metodologia contemplou uso de bibliografias referente ao consumo e a 

dinâmica urbana, tendo como referências ROCHEFORT (1997); MITCHELL (2002) ; 

CARRERAS (2005) ; CARLOS (2007), ORTIGOZA (2009),  e considerando  o conceito de 

consumo sustentável, CORTEZ (2009), CAVALCANTI (2011), dentre outras obras.  

 O que se nota é a relação de interdependência entre produção, consumo e novas 

posturas pautadas na discussão ambiental, considerando o consumo sustentável.  
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Dinâmicas Urbanas e o Consumo 

 

 ―Um conceito básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto 

social em permanente processo de transformação.‖ (SANTOS, 1985, p. 49), onde ao longo do 

tempo ocorrem modificações na organização espacial conforme diferentes processos. 

 Carles Carreras (2005) apresenta quatro campos para compreensão da complexidade 

do fenômeno urbano, correspondendo a:  mudanças no sistema produtivo, na sociedade,  no 

tempo e no espaço.  O sistema produtivo está ligado à dinâmica econômica, constituindo 

fatores como a expansão de empresas multinacionais e a lógica da globalização, a 

fragmentação dos processos produtivos e do trabalho. Na sociedade, se observa uma 

tendência a individualização do consumo. As mudanças no tempo correspondem a sua 

concepção e experiência, ligado principalmente a flexibilização de horários de trabalho e 

rapidez no sistema de comunicações (CARRERAS, 2005). 

 Em meio a todo esse contexto, o espaço também muda, é a paisagem urbana que 

reflete essas transformações, ―As cidades investem crescentemente na fixação de uma 

imagem competitiva no mercado internacional a fim de atrair todo tipo de investimentos 

produtivos e imobiliários, turísticos ou de qualquer outro tipo.‖ (CARRERAS, 2005, p. 26). 

 No aspecto do tempo e do espaço nas cidades, segundo Ana Fani Alessandri Carlos, 

A análise da morfologia da cidade revela uma dimensão que não é apenas 

espacial, mas também temporal, ao mesmo tempo em que, aponta uma 

profunda contradição nos processos de apropriação do espaço pela 

sociedade. Isto ocorre porque o espaço urbano é produto da materialização 

de relações sociais que se realizam – em um determinado momento - 

enquanto emprego de tempo. Essa indissociabilidade tempo – espaço ganha 

dimensão quando analisada através da mediação do uso, que revela os 

modos de apropriação. Isto é, na análise geográfica, o tempo se revela no 

modo de apropriação do espaço, através do uso do espaço como condição de 

realização da vida humana. (CARLOS, 2007, p. 55, grifo do autor).  

 Podemos dizer que na cidade ―[...] os tempos se acumulam contraditoriamente como 

simultaneidade de momentos diferentes‖ (CARLOS, 2007, p. 55). De maneira que há uma 

tendência ao tempo da instantaneidade, do acelerado, assim há formas de momentos 

diferentes co-existindo na cidade. Mas, deve-se lembrar que ―Cada espaço, ainda que 

interligado a uma totalidade que se auto-constrói ao longo da história, tem sua especificidade 

vinculada ao entrecruzamento de tempos diferenciados.‖ (CARLOS, 2007, p. 56), ou seja, 

cada espaço apresenta suas particularidades, construídas ao longo de um processo histórico. 
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 Não se pode deixar de ressaltar a influência da tecnologia na questão do aumento da 

produção, associados também a competitividade. A velocidade e fluidez são aspectos que 

estão ligados a circulação da economia. Mitchell (2002) descreve no modo de vida urbano a 

presença de sistemas flexíveis de produção, estocagem e distribuição, que contam cada 

vez mais com interação das telecomunicações, ações mediadas pelo virtual que conectam 

vendedores e compradores, mesclando a concorrência com instituições, empresas, dentre 

outros. Observamos também a sobreposição de vida privada e profissional, de modo que ―Da 

mesma forma que a revolução industrial forçou a separação entre casa e local de trabalho, a 

revolução digital está unindo os dois novamente‖ (MITCHELL, 2002, p. 117). 

 Segundo Carreras (2005), a variável explicativa para tal complexidade do fenômeno 

urbano é o consumo, ―[...] o papel do consumo como novo reorganizador de todo sistema 

produtivo, das dinâmicas sociais e da produção (e consumo) da cidade e do território‖ 

(CARRERAS, 2005, p. 23), de forma que há contrastes entre o global e o local. O consumo, 

―É um modo de regulação, de apropriação, de socialização e, portanto, de co-produção da 

sociedade‖ (ROCHEFORT, 1997, p.18).  Assim, existem abordagens pautadas no consumo 

que se realiza no espaço e no consumo do próprio espaço (ORTIGOZA, 2009).   

Foi por meio do aumento da produção que foram redefinidas a estrutura e a 

dinâmica do sistema econômico globalizado. [...] O território não fica imune 

a essas novas lógicas produtivas; pelo contrário, sua reprodução torna-se 

sistemática dando sustentação às novas necessidades da produção [...]. 

(ORTIGOZA, 2009, p.16).  

 Lefebvre (1999) designa a sociedade urbana como ―sociedade burocrática de consumo 

dirigido‖. Considerando o consumo, organização do espaço urbano e tempo, podemos 

observar, como um exemplo geral, a rua.  

A rua converteu-se em rede organizada pelo/para o consumo. A velocidade 

da circulação de pedestres, ainda tolerada, é aí determinada e demarcada pela 

possibilidade de perceber as vitrinas, de comprar os objetos expostos. O 

tempo torna-se o "tempo-mercadoria" (tempo de compra e venda, tempo 

comprado e vendido) (LEFEBVRE, 1999, p. 31). 

 Interligado a essa dinâmica, Cortez (2009) expõe que o consumo envolve escolhas, 

valores éticos, visões sobre a natureza, dentre outros aspectos. "O simples ―consumo‖ é 

entendido como as aquisições racionais, controladas e seletivas baseadas em fatores sociais e 

ambientais e no respeito pelas gerações futuras. Já o consumismo pode ser definido como uma 

compulsão para consumir." (CORTEZ, 2009, p. 36). Considerando que o termo 
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"consumismo", de modo geral, está voltado a questão da compra de produtos sem 

fundamentalmente ter-se a necessidade do mesmo, seria a ação de comprar apenas por força 

dessa vontade. É complexo delimitar de forma rígida o consumo e o consumismo, pois 

depende igualmente do que cada indivíduo define para si o que são necessidades básicas e o 

que é supérfluo, uma vez que a tendência é uma definição associada às características 

culturais da sociedade e do grupo ao qual o indivíduo faz parte (CORTEZ, 2009). 

 Em meio a esse contexto, vale destacar a caracterização da sociedade do consumo, 

O termo sociedade de consumo é uma das tentativas para entender as 

mudanças que vêm ocorrendo nas sociedades contemporâneas e refere-se à 

importância que o consumo tem recebido na construção das relações sociais 

e na formação e fortalecimento das nossas identidades. Dessa maneira, o 

nível e o estilo de consumo tornam-se a principal fonte de identidade 

cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de 

distinção com os demais. [...] A sociedade de consumo produz carências e 

desejos, tanto materiais quanto simbólicos, e os indivíduos passam a ser 

reconhecidos, avaliados e julgados por aquilo que consomem [...] (CORTEZ, 

2009, p. 36 e 37, grifo do autor). 

 Com isso podemos também considerar  a efemeridade das necessidades, que são 

constantemente renovadas, mesclando-se a novas necessidades despertadas nos indivíduos.  

 Conforme o padrão de consumo, diferentes são os impactos, considerando aspectos da 

preservação do meio ambiente, uma vez que questões que perpassam o âmbito ambiental vão 

desde a extração excessiva de recursos naturais que interferem no equilíbrio de ecossistemas, 

a poluição do ar e da água, dentre outros (CORTEZ, 2009). De forma que temos que, ―Os 

impactos e problemas ambientais de toda ordem são a materialização, no espaço, das 

distorções e contradições presentes nas relações sociais.‖ (ORTIGOZA; LOMBARDO, 2011, 

p. 32). 

 Dessa forma, podemos notar que mediante a sociedade de consumo, dentro do 

contexto de grande produção e consumo de mercadorias, consequentemente existe uma ampla 

geração de resíduos diversos, destacando igualmente a questão da descartabilidadede 

materiais. Portanto, surge a necessidade de igualmente refletir sobre consumo sustentável. 

 

Consumo Sustentável 

 

 Como visto anteriormente, o consumo está inserido no cotidiano da dinâmica da 

sociedade, não se resumindo ao ato de comprar, mas também a questões voltadas a forma de 
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consumir e até mesmo posteriormente refletindo sobre a forma de descarte do que foi 

consumido (CAVALCANTI, 2011).  É  importante observar  a postura do consumidor uma 

vez que a mesma pode influenciar questões voltadas a qualidade ambiental (CAVALCANTI, 

2011).  Dessa forma, vale ressaltar o chamado Consumo Sustentável.  Quanto a esse conceito, 

Cavalcanti (2011) aponta que,  

O conceito de ―consumo sustentável‖ passou a ser construído a partir do 

termo ―desenvolvimento sustentável‖, divulgado com a Agenda 21, 

documento produzido durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. A Agenda 

21 relata quais são as principais ações a serem tomadas pelos governos para 

aliar a necessidade de crescimento dos países com a manutenção do 

equilíbrio do meio ambiente ( CAVALCANTI, 2011, p. 16).  

 Assim, o consumo sustentável vincula-se a consciência dos consumidores frente aos 

impactos do consumo sobre o meio ambiente e a sociedade de forma coletiva,  buscando a 

escolha de produtos e serviços que visem respeitar condições de vida ambientalmente 

adequadas (CAVALCANTI, 2011).   

 Ressaltando a questão, pode-se considerar que,  

O consumo sustentável é uma meta a ser atingida, mais do que uma 

estratégia de ação a ser implementada pelos consumidores. [...] É preciso 

considerar que o meio ambiente não está relacionado apenas a uma questão 

de como os recursos são usados (padrões), mas também a uma preocupação 

com o quanto são utilizados (níveis), tornando-se uma questão de acesso, 

distribuição, e justiça social e ambiental (CORTEZ, 2009, p. 57 e 58, grifo 

do autor).   

 No Brasil, no que tange a legislação, a lei nº 13.186 de 11 de novembro de 2015, 

instituiu a Política de Educação para o Consumo Sustentável (BRASIL, 2015), ressaltando a 

importância de práticas de consumo sustentáveis ecologicamente.  De forma que a referida lei 

apresenta que consumo sustentável corresponde ao, "[...]  uso dos recursos naturais de forma a 

proporcionar qualidade de vida para a geração presente sem comprometer as necessidades das 

gerações futuras." (BRASIL, 2015).  Descritos no artigo 2º (BRASIL, 2015),  os objetivos 

dessa política abrangem, de maneira geral, desde mudanças na escolha de produtos por parte 

dos consumidores, ao incentivo de reutilização e reciclagem, bem como outras ações 

correlatas considerando práticas ecologicamente sustentáveis. 

 Partindo da consideração de Carles Carreras (2005) onde tem-se o consumo como 

fator principal de explicação das transformações da sociedade, não se pode deixar de destacar 

os resíduos provenientes do termino do consumo dentro desse sistema. Afinal, se o consumo é 
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uma variável explicativa, temos que no processo de consumo de bens e serviços geram-se 

resíduos diversos, sendo esses por sua vez, ligados determinados impactos, seja no aspecto 

social, econômico e ambiental. 

 Dessa forma o consumo está diretamente ligado ao tema dos resíduos sólidos urbanos. 

No Brasil, podemos destacar na legislação a Política Nacional de Resíduos Sólidos(BRASIL, 

2010), instituída pela lei 12.305 de 02 de agosto de 2010, onde se apresentam princípios, 

objetivos e diretrizes relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, que se 

apresentam aos governos como um dos desafios no momento do planejamento, 

principalmente nas áreas urbanas.  As ações possíveis para o gerenciamento dos mais 

diferentes tipos de resíduos podem pautar-se na a coleta seletiva de materiais, que 

compreende a segregação na fonte de frações recicláveis ou logística reversa (BRASIL, 

2012). Cada vez mais se destaca a importância da colaboração da população nessas 

iniciativas, seja coleta porta a porta das residências ou por pontos de entrega voluntária, 

também chamados de Ecopontos, no qual se constituem locais específicos de entrega de 

materiais, contribuindo de maneira geral para diminuição da poluição.  

 

Considerações Finais 

 

 A análise geográfica com foco nas áreas urbanas, considerando o papel do consumo 

como organizador do espaço urbano, faz com que se deva contemplar uma visão abrangente 

do processo, de modo a considerar a produção, a distribuição e circulação, o consumo e pós-

consumo de mercadorias, de forma que dentro de certa complexidade, se tenha uma 

compreensão das dinâmicas atuais existentes. 

 ―Mais do que um fenômeno de curta duração, estamos vivenciando a imposição do 

―tempo do efêmero‖ [...]‖ (CARLOS, 2007, p.57). As transformações na sociedade fazem 

com que as pessoas precisem se readaptar, dessa forma, se o consumo é o fator primordial e 

constante, as ações dos indivíduos em colaborar com um consumo sustentável também 

tornam-se relevantes.  

 Considerando o início do século XXI, nota-se que as inovações, como as tecnologias 

de informação, o comércio em meio virtual, os debates em torno de causas ambientais, dentre 

outros fatores que se conectam, influenciam as experiências de consumo (CORTEZ, 2009).  

Assim, podemos afirmar que é necessário, mesmo diante da sociedade de consumo, uma 
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postura para se caracterizar como um consumidor consciente, ou seja, um indivíduo que 

reflete sobre: o que, por que, como e de quem consumir (CAVALCANTI, 2011). 

 No descarte correto dos resíduos provenientes do consumo também se tornam 

necessárias reflexões , uma vez que podemos dizer que a responsabilidade é compartilhada, 

ou seja, todos devemos colaborar, a população, governo, instituições e empresas possuem 

responsabilidades diferenciadas no processo.  Essa questão se torna mais tangível, 

considerando a tendência de aquisição de bens descartáveis em curto espaço de tempo, 

gerando resíduos. O problema que se identifica é que a reutilização e a reciclagem (ou a 

destinação final ambientalmente adequada) dos resíduos gerados não acontece no mesmo 

ritmo do descarte, o que acarreta em uma dinâmica que deve ligar-se ao planejamento 

ambiental e urbano para que não ocorra o acúmulo de resíduos em locais inadequados e outros 

impactos advindos desse fator. 

 O tempo da natureza, o tempo da sociedade, o tempo da produção e do consumo são 

diferentes, nas questões ambientais, a cidade e suas dinâmicas se inter-relacionam com a 

natureza, o ―[...] uso de áreas para deposição de lixo são, na essência, problemas decorrentes 

do descompasso entre tempo da natureza [...] e o tempo da sociedade – o dos anos, 

dias, horas...‖ (SPÓSITO, 2005, p. 296). Dessa forma, precisamos através de nossas práticas, 

utilizar o tempo a nosso favor para viver de forma harmônica com a sociedade e meio 

ambiente. 
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Resumo:Este estudo tem como objectivo avaliar, analisar o nível de percepção dos possíveis riscos 

ocupacionais que os trabalhadores colectores de resíduos sólidos afectos no sector de salubridade no município 

de Quelimane província da Zambézia, estão sujeitos. A pesquisa foi o estudo de caso, com uma abordagem 

qualitativa e entrevista, observação e fotografia como instrumentos de colecta de dados. Concluiu-se que a 

empresa não exige o uso de EPI´s aumentando o risco de contaminação, sabendo que os mesmos trabalham em 

condições precária. Foram sugeridas melhorias tanto à saúde bem como as condições de trabalho, contribuindo 

assim para a diminuição de doenças ocupacionais bem como acidentes de trabalho, capacitação para gestores de 

linha bem como para os trabalhadores cuja a função é de extrema importância para a sociedade. 

Palavras-chave:Saúde; Segurança do Trabalho; Acidente do Trabalho; Colectores de Resíduos Sólidos; 

Riscos Ocupacionais. 
 

 

Resumen:Este estudio tiene como objetivo evaluar, analizar el nivel de percepción de los posibles riesgos 

ocupacionales que los trabajadores colectores de residuos sólidos dedicados al sector de salubridad en el 

municipio de Quelimane provincia de Zambézia, están sujetos. La investigación fue el estudio de caso, con un 

abordaje cualitativo y entrevista, observación e fotografía como instrumentos de recolección de datos. Se 

concluyó que la empresa no exige el uso de EPI's aumentando el riesgo de contaminación, sabiendo que los 

mismos trabajan en condiciones precarias. Se sugirieron mejoras tanto a la salud así como a las condiciones de 

trabajo, contribuyendo así a la disminución de enfermedades ocupacionales así como accidentes de trabajo, 

capacitación para gestores de línea así como para los trabajadores cuya funciónes de extrema importancia para la 

sociedad. 
Palabras clave:Salud; Seguridad del trabajo; Accidente del Trabajo; Colectores de Residuos Sólidos; 

Riesgos Ocupacionales. 

 

 

1.Introdução 

 

O capital humano é o bem mais precioso de uma organização, por isso, deve - se 

preocupar com a Higiene, Segurança, e Saúde do Trabalho sendo estes fundamentais para o 

sucesso  empresarial, A presente pesquisa será desenvolvida na área de Higiene e Segurança 

no Trabalho, com o tema: Avaliação, Análise, e a Percepção dos Riscos Ocupacionais 

exposto em Trabalhadores Colectores dos Resíduos Sólidos  afecto no sector de salubridade 

no Município de Quelimane Província da Zambézia. 
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Tem como objectivo avaliar, analisar o nível de percepção dos possíveis riscos 

ocupacionais que os trabalhadores colectores de resíduos sólidos afectos ao sector de 

salubridade no município de Quelimane província da Zambézia estão sujeitos, visto que os 

mesmos desconhecem os trabalhadores os riscos ocupacionais e de acidentes de trabalho que 

podem encontrar no decorrer das suas actividades, onde este lixo contém todo tipo de material 

perigoso,  desde  resíduos sólidos domiciliar até hospitalar, como pilhas, baterias, lâmpadas, 

embalagens de óleos e graxas, de produtos de limpeza, cosméticos, remédios, entre outros 

(MARTINS, 2003). Onde estes estão expostos a grandes riscos de contaminação por agentes 

nocivos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, bem como de acidentes. Os factores que 

mais contribuem para as doenças ocupacionais são as inobservâncias das normas e 

procedimentos de segurança, falta de atenção e ausência de equipamentos de protecção 

individual ( EPI), contudo, estão sujeitos por condicionamento do lixo que se deparam em sua 

jornada de trabalho. propor medidas  mitigadora ou minimizar os riscos a saúde, identificando 

os equipamentos de proteção individual necessários. Devido aos riscos exercidos sobre esses 

profissionais que colectam os resíduos urbanos (lixo) a segurança do trabalho tem um grande 

papel para a diminuição das doenças ocupacionais minimizando os acidentes na rotina diária 

desta função, identificando e protegendo a actividade. 

A situação piora quando chuvas intensas surpreendem os profissionais responsáveis 

pela limpeza urbana, pois os parasitas e roedores tendem a sair dos ninhos e esgotos, 

contaminando o ambiente de trabalho desses profissionais e a proximidade com o lixo muitas 

vezes coloca o trabalhador em contato direto com toxinas, bactérias e vírus (BALESTRA; 

VALINOTE, 2015). 

Conhecer previamente os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho e como estes 

são percebidos pelos trabalhadores é fundamental para o sucesso de ações que visem à 

prevenção e controle de acidentes (FISCHER; GUIMARÃES, 2002). acidentes e trabalhar 

com mais segurança, utilizando ainda o Equipamento de Proteção Individual (EPI) como 

equipamento de prevenção. Este estudo fez um levantamento sobre os riscos a que os 

colectores de lixo estão expostos. A pergunta motriz da pesquisa foi: Até que ponto os 

trabalhadores colectores de resíduos sólidos afecto no sector de salubridade no Município de 

Quelimane Província  da Zambézia percebem sobre os riscos de saúde que estão exposto?  
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2. Metodologia 

 

Para alcançar os objectivos, o problema, a questão e as hipóteses de pesquisa, A 

pesquisa restringiu-se nos colectores de lixo afectos no sector de saneamento do meio do 

CMCQ/EMUSA, que actualmente conta com cerca de 160 trabalhadores, nesta perspectiva, a 

amostra é constituída por um grupo actual de cerca de 55 trabalhadores. Dos quais 5 chefes 

dos sectores, 43 trabalhadores varredores de ruas, 2 removedores de animais mortos, 3 

motoristas dos transportes contentores de resíduos sólidos, 2 trabalhadores de pá mecânica.   

A partir desta amostra, foi utilizado o roteiro de entrevista semi-estruturada, com 12 perguntas 

(7 com respostas do tipo fechadas e 05 abertas) para todos os funcionários. Os dados 

colectados através da pesquisa documental, o roteiro de entrevista, e das observações directas 

feitas nas ruas e avenidas do município, foram ordenados, compilados e apresentados em 

tabelas e gráficos, e quanto a abordagem a pesquisa é qualitativa, quanto a natureza e 

exploratória, descritiva, bibliográfica e de campo. 

 

3. Desenvolvimento 

 

Este capítulo evidencia os conceitos teóricos. A descrição dos mesmos será baseada na 

literatura existente acerca do tema e culminará com a discussão em volta dos desvios 

orçamentais nos municípios. 

Entretanto, para FLICK (2009, p.61) ―qualquer que seja a pesquisa, para que tenha um 

cunho académico, é importante não apenas fazer uma boa revisão de literatura, como sugere 

diversos tipos de literatura que devem abranger: a leitura teórica sobre o tema, uma leitura 

empírica de pesquisa já realizadas, uma leitura metodológica e também uma leitura teórica e 

empírica que servirá para contextualizar, comparar ou mesmo generalizar descobertas‖. Ou 

seja, a revisão de literatura é realizada por meio de pesquisa bibliográfica, tendo por base a 

análise do material já publicado em forma de livros, revistas, etc. 
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3.1. Resíduos Sólidos 

 

Os chamados Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs, de acordo com a norma NBR.10.004 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT), vulgarmente denominados como lixo 

urbano, são resultantes da actividade doméstica e comercial dos centros urbanos. 

Para Ferreira (1997), até recentemente, acreditava-se que os resíduos domiciliares 

eram de pouco risco tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Atualmente, com a 

introdução de novas tecnologias e produtos, como também o aumento do consumo e pelo 

maior conhecimento dos impactos no meio ambiente, considera–se que os resíduos 

domiciliares sejam capazes de interferir de maneira significativamente no ecossistema, 

tornando-se assim, perigosos. Já os resíduos infecciosos ou de risco biológico, que são 

gerados em unidades hospitalares através do uso em atividades terapêuticas, podem fazer 

parte do lixo domiciliar ou coletados e tratados como lixo hospitalar. Atualmente, no lixo 

domiciliar são encontrados curativos, fraldas descartáveis, seringas e agulhas descartáveis, 

utilizados no tratamento domiciliar de doentes. 

 

3.1.1.Acidente de Trabalho 

 

A Lei moçambicana do trabalho, a Lei n˚23,2017 de 1 de Agosto, no seu artigo 222 

considera que o acidente de trabalho é o sinistro que se verifica, no local e durante o tempo do 

trabalho, desde que produza, directa ou indirectamente, no trabalhador subordinado lesão 

corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a morte ou redução na capacidade de 

trabalho ou de ganho.  

Para CHIAVENATO (2010) existem duas causas básicas de acidentes no local de 

trabalho: as condições inseguras e os actos inseguros.  

a) Condições inseguras: incluem factores como: equipamentos sem protecção, 

equipamentos defeituosos,  armazenamento inseguro, congestionado ou sobrecarregado, 

iluminação deficiente ou imprópria, ventilação imprópria ou fonte de ar impuro, temperatura 

muito elevada ou muito baixa no local de trabalho, condições físicas ou mecânicas inseguras 

que são zonas de perigo.  

b) Actos inseguros: os actos inseguros são atitudes ou procedimentos incorrectos das 

pessoas que induzem ou propiciam a ocorrência de acidente de trabalho, tais como: carregar 
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materiais pesados de maneira inadequada, trabalhar a velocidades inseguras, utilizar esquemas 

de segurança que não funcionam, usar equipamento inseguro ou usá-lo inadequadamente, 

assumir posições inseguras, subir escadas ou degraus depressa, distrair, negligenciar, brincar, 

arriscar, correr, pular, saltar, abusar. 

 

3.1.2. Segurança no Trabalho 

 

De acordo com CHIAVENATO (1999) a segurança no trabalho corresponde a um 

conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir 

acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou 

convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas. 

 

3.1.3. A percepção de existência de riscos ocupacionais como medida preventiva 

 

Um estudo sobre trabalhadores do sector de salubridade urbano e a percepção de 

riscos biológicos no seu local de trabalho, consideram estes como profissionais encarregados 

pela colheita, transporte e destino final do lixo domiciliar. Define também o lixo como todo 

resíduo sólido descartado pela população que pode ser um risco de saúde para o mesmo 

profissional (Michelly L. & Cassia R, 2008 apud Veloso. et al.1997). Assim é importante 

mencionar que o risco ocupacional é um conjunto de uma ou mais condições com um 

potencial para causar danos. E que esses danos podem ser entendidos como sendo lesões a 

pessoa, danos a equipamento ou estruturas, ou redução da capacidade de uma função pré-

determinada, (Tolosa & Mendes 1991). 

Segundo (Ferreira et al. 1997) os colectores de lixo estão sujeitos em seu processo de 

trabalho a seis tipos diferentes de riscos ocupacionais, como: 

 Físicos (ruído, vibrações, calor e humidade); 

 Químicos (gases, névoas, neblinas, poeira, substâncias químicas e tóxicas); 

 Mecânicos (atropelamentos, quedas esmagamentos pelo compacto de lixo e 

fracturas); 

 Ergonómicos (sobrecarga de função osteomuscular e da coluna vertebral, com 

consequente comprometimento patológico e adopção de posturas incómodas forçadas); 
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 Biológicas (contacto com agente biológico patogénico como bactérias, fungos, 

parasitas e vírus, principalmente através de matérias perfuro-cortantes) e 

 Sociais (falta de treinamento e condições adequadas do trabalho). 

Considerando a possibilidade de existência dos riscos acima listados no local de 

trabalho, é importante que o trabalhador conheça e incorpore as medidas preventivas nas suas 

atitudes, face ao tipo de risco que está sujeito. 

 

3.2. Medidas de Controlo Ambiental 

 

As medidas ou avaliações dos agentes químicos em suspensão no ar são obtidas por 

meio de aparelhos especiais que medem a concentração, ou seja, percentagem existente em 

relação ao ar atmosférico. 

Os limites máximos de concentração de cada um dos produtos diferem de acordo com 

o seu grau de perigo para a saúde. 

 Em Moçambique a protecção da saúde do trabalhador é previsto no n°2, do artigo 85, 

da Constituição da República de 2004. Bem como nos demais dispositivos normativos como: 

Decreto 62/2013, que aprova o regulamento que estabelece o regime jurídico de acidentes de 

trabalhos e doenças profissionais e outros instrumentos institucionais e internacionais em que 

o país tenha ratificado. 

Considerando o comando legal acima descrito, todas as empresas deviam elaborar e 

implementar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visando à 

preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através do reconhecimento, 

avaliação e controle dos riscos ocupacionais. O reconhecimento dos riscos deverá incluir a 

sua identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, a identificação 

das funções e determinação do número de trabalhadores expostos e, a caracterização das 

actividades e do tipo de exposição. A avaliação quantitativa (medições), utilizando 

equipamentos de avaliação ambiental, deverá ser realizada sempre que necessária para 

dimensionar a exposição dos trabalhadores ou para comprovar o controlo da exposição. 
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3.2.1. Nível de acção 

 

Além das medidas de protecção colectiva e individual, as acções devem incluir 

também avaliações ambientais (medições) para o monitoramento periódico da exposição, a 

informação aos trabalhadores e o controle médico. Para os agentes químicos, o nível de acção 

equivale à metade dos limites previstos na norma regulamentar 15, (NR-15) da Portaria 

3214/78 Brasil, na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adoptados 

pela ACGIH(American Conference ofGovernmental Industrial Hygenists) também aceite pela 

OIT (Organização Mundial de Trabalho) e a OMS (Organização Mundial de Saúde) 1981. 

 

3.2.2.  Medidas de protecção colectiva propostos: 

 

 A eliminação dos agentes nocivos ou substituição da sua forma de 

apresentação; 

 O enclausuramento total ou parcial do processo de produção; 

 A automatização de operações geradoras de contaminação do homem; 

 Isolamento das áreas de riscos; 

 Ventilação localizada ou geral; 

 Exaustão localizada ou geral; 

As medidas de higiene pessoal e colectiva (lavabos, lavatórios, chuveiros, vestiários, 

sanitários); 

Medidas de carácter administrativo ou de organização do trabalho (alterações do 

processo produtivo, introdução de pausas ou rotação, redução da jornada de trabalho, 

mudanças do layout, entre outros).  

 

3.3.Qualidade de vida no trabalho em relação as atitudes e a saúde dos trabalhadores 

 

Em relação a qualidade de vida no trabalho, os autores mostram como está variável 

afecta a saúde de trabalhador nas condições abaixo descrito: Qualidade de vida é o método 

usado para medir as condições de vida de um ser humano. Em relação o bem físico, 

emocional, psicológico, saúde, escola e relacionamento social. Também inclui o respeito de 

como as pessoas vivem, se compreendem no seu quotidiano.  
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Para Organização Mundial de Saúde (OMS, 1984, 1994), a qualidade de vida é um 

conceito holístico que reúne o conjunto de recursos (sociais, individuais, físicos) necessários 

ao indivíduo para realização dos seus objectivos e aspirações e para satisfação das suas 

necessidades aos diferentes níveis. É um conceito muito alargado, incluindo de forma 

complexa e integrada a saúde física do indivíduo, o seu estado psicológico, o seu nível de 

autonomia e dependência, as suas representações e crenças, as suas relações sociais, assim 

como a sua relação aos diversos elementos essenciais do seu ambiente. Portanto envolve, 

saúde, educação transporte, moradia, trabalho e participação nas decisões e determina como 

vive o mundo (PIRES, 1998).  

 

3.3.1.  Equipamentos de Protecção Individual (EPI) 

 

São considerados equipamentos de protecção individual todos os dispositivos de uso 

pessoal destinados a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Quando não for 

possível adoptar medidas de segurança de ordem geral, para garantir a protecção contra os 

riscos de acidentes e doenças profissionais, deve-se utilizar os equipamentos de protecção 

individual, conhecidos pela sigla EPI. (PIZA, 1997). 

 

3.3.2. Importância do Equipamento de Protecção individual (EPI) 

 

O EPI é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo 

qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. É obrigação dos supervisores e da 

empresa garantir que os profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de protecção 

individual. Os EPIs devem ser utilizados durante todo o expediente de trabalho, seguindo 

todas as determinações da organização. No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é 

responsabilidade da empresa substituí-lo imediatamente. O uso adequado e responsável do 

EPI evita grandes transtornos para o trabalhador e, também, para a empresa, além de garantir 

que as actividades sejam desempenhadas com maior segurança evitando assim o riscos que 

este estão sujeitos. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento_de_prote%C3%A7%C3%A3o_individual
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4. Resultados 

 

Os resultados obtidos sobre a percepção dos riscos Ocupacionais exposto em 

Trabalhadores Colectores dos Resíduos Sólidos  afecto ao sector de salubridade no Município 

de Quelimane Província da Zambézia, os que mais lhe são comuns, no dia-a-dia, são  os 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e de acidentes, de acordo com as 

observações e entrevistas, constatou-se que os colectores de resíduos sólidos trabalham em 

condições precárias expostos a mudanças bruscas de temperaturas (chuvas, frio e calor), forte 

odor dos resíduos sólidos, humidade e ruídos; no decorrer das actividades foram encontrados 

produtos químicos tais como pilha, graxa, produtos de limpeza; foram identificados também 

fraldas descartáveis, absorventes femininos, preservativos, siringa, onde estes podem conter 

vírus, bactérias, fungos, ainda se verificou presença de alguns animais tais como moscas, 

ratos, baratas e formigas. relactivamente ao risco Ergonômico observou-se a postura 

inadequada , movimentos repetitivos, e o esforço excessivo e através do relato dos 

entrevistados  tem sofrido acidentes do tipo corte. 

A não observância dos equipamentos de protecção individual pode ser um factor de 

risco ocupacional visto que, os trabalhadores exercem as suas actividades em condições que 

perigam a sua saúde, em virtude da fraca acção preventiva por parte da instituição EMUSA e 

a ausência de práticas e programas específicas Pode-se inferir que a falta de conscientização 

desses trabalhadores sobre a necessidade de utilizar tais equipamentos como forma de 

prevenção de agravos à saúde decorrentes da atividade laboral. salientar que é dever do 

empregador fazer a aquisição do equipamento adequado, bem como orientar e treinar o 

trabalhador sobre o uso, a guarda e conservação orientar e treinar o trabalhador sobre o uso 

adequado, guarda e conservação. 

 

5. Considerações Finais 

 

Durante observações in loco e entrevista, verificou-se que os colectores de resíduos 

sólidos urbanos ficam expostos aos riscos ocupacionais, identificados pelos coletores de lixo 

no exercício de sua atividade, tem como objectivo avaliar a presença de sintomas 

musculoesqueléticos  bem como analisar a inobservância no uso de EPI, Constatou-se que os 

coletores de lixo acham que a coleta de lixo é uma atividade que envolve muitos riscos, sendo 
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apontados com maior frequência aqueles de cunho ergonômico, tais como: a jornada de 

trabalho prolongada, levantamento e transporte manual de pesos, movimentos repetitivos e de 

acidentes, chamando atenção à percepção de desgaste físico proveniente da execução desta 

atividade. Apesar da importância que esses indivíduos representam para a sociedade, no 

processo de limpeza urbana, os mesmos continuam desqualificados socialmente por 

exercerem tal função. Os impactos provocados pelos resíduos sólidos municipais podem 

estender-se para a população em geral, por meio da poluição e contaminação dos corpos 

d‘água e dos lençóis subterrâneos, direta ou indiretamente, dependendo do uso da água e da 

absorção de material tóxico ou contaminado. Foi possível identificar através da observação 

vários comportamentos dos quais se destacam: o uso em parte de EPI´s, isto é, se 

trabalhador(a) tinha botas não tinha máscaras ou bonés, se tinha camisa de uniforme não tinha 

calças, no geral foi difícil encontrar um trabalhador devidamente uniformizados Foi notório 

trabalhadores no momento de repouso a descansar na máquina pá carregadora do lixo e os 

homens de remoção acertando os ganchos que carregam contentores sem nenhuma protecção. 

Leva-nos a concluir que o investimento na divulgação no uso de EPI´s para protecção a saúde 

do trabalhador e práticas saudáveis como a informação regular por parte da EMUSA é fraca, a 

empresa não exige o uso de máscaras, aumentando o risco de contaminação por inalação e 

como medida preventiva, há necessidade de treinamentos, bem como orientá-los sobre a 

importância do uso dos EPI‘s para sua saúde e segurança.  
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Resumo:Os trabalhos sobre cidades pequenas na Geografia urbana ainda são de pouca expressividade. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar os deslocamentos de centenas de pessoas até Dourados diariamente, 

em busca de melhores atendimentos, principalmente relacionados à saúde, à educação e aos trabalhos (meios de 

consumo coletivos da população).Tais análises desmistificam a ideia de que cidades pequenas possuem melhores 

condições de vida. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo em Glória de Dourados, tabulação e 

espacialização de dados em mapas. 

Palavras-chave:Cidades pequenas; Interurbano; Socioespacial; Glória de Dourados. 

 

 

Resumen:Los trabajos sobre ciudades pequeñas en la Geografía urbana, todavía son de poca expresividad. Lo 

presente tiene como objetivo analizar los desplazamientos de cientos de personas hasta Dorados diariamente, en 

busca de mejor atención, principalmente relacionados a la salud, a la educación y a los trabajos (medios de 

consumo colectivos de la población). Esos análisis desmitifican la idea que las ciudades pequeñas pose en 

mejores condiciones de vida. Para ese trabajo se realizó investigación de campo en Gloria de Dourados, 

tabulación y espacialización de datos en mapas. 
Palabras claves:Ciudad pequeña; Interurbana; Socioespacial; Glória de Dourados. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo aborda as relações interurbanas entre uma cidade pequena e uma 

cidade média e, consequentemente, os efeitos desse processo no espaço intraurbano. As 

análises referem-se às cidades de Glória de Dourados e Dourados, ambas localizadas no sul 

do estado de Mato Grosso do Sul, com, respectivamente, 9.981 e 220.965 habitantes, segundo 

estimativa do IBGE cidades 2018. 

O Brasil é um país formado, em sua maioria, por cidades pequenas, de até 20 mil 

habitantes, sendo quase cinco mil cidades nesta classificação, segundo o IBGE censo de 2010, 

com papéis fundamentais para o fortalecimento das redes urbanas, como é o caso das 

pequenas cidades presentes na rede urbana de Dourados – MS. Neste sentido, concordou-se 

com Roma e Vieira (2017, p. 18-19), ao afirmarem que: 

A partir da análise da divisão territorial do trabalho pode-se entender a 

importância das pequenas cidades e/ou cidades locais – híbridas –, uma vez 

mailto:juliosilvagd@hotmail.com
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que, para a estruturação e o funcionamento da rede urbana, faz-se necessária 

a existência de diferentes núcleos, com diferentes funções. 

A rede urbana de Dourados se consolida e se mantém a partir das inúmeras funções 

das cidades pequenas circundantes, principalmente no que tange à dinâmica econômica. Neste 

sentido, tem-se a divisão territorial do trabalho, que gera desigualdades socioespaciais na 

escala regional. 

No imaginário comum, as cidades pequenas, como é o caso de Glória de Dourados, 

possuem boas condições de vida (Roma, 2012), com certa tranquilidade e, para a maioria das 

pessoas, são cidades para ―morar e criar os filhos‖. Contudo, ao analisar-se mais 

profundamente estes espaços, observou-se grandes dependências de cidades maiores e mais 

equipadas, como Dourados, onde se observa que há processos de segregação socioespacial 

interurbana (Roma, 2012),que geram nos espaços intraurbanos a desigualdade. 

O presente trabalho surgiu de experiências pessoais e acadêmicas.Os deslocamentos 

feitos diariamente por centenas de pessoas da cidade pequena de Glória de Dourados para 

Dourados revelaram a produção de uma desigualdade socioespacial interurbana.São notórios 

os desgastes físico e emocional destas pessoas, que anseiam por melhores condições de vida, 

principalmente no que tange à saúde, visto sua precarização nas cidades pequenas.Assim, 

pesquisar e levantar questionamentos à respeito destas questões é de extrema importância para 

a Geografia urbana, visto que os estudo sobre cidades pequenas ainda são de pouca 

expressividade na Geografia. 

Enquanto procedimentos metodológicos, realizou-se aplicação de questionários à 

população de Glória de Dourados. A cidade possui 2558 domicílios, com uma 

heterogeneidade de 20%, aos quais aplicou-se 127 questionários. As perguntas de cunho 

informativo foram de fundamental importância no trabalho, pois mostraram a realidade das 

pessoas na cidade pequena e o deslocamento feito por elas para acessar os serviços de saúde, 

educação e trabalho em outras localidades. A pesquisa teve um nível de significância de 85% 

e uma margem de erro de 5%. Apontou-se os dados de renda e problemas informados pelos 

moradores da cidade de Glória de Dourados. Os dados coletados foram utilizados para a 

realização de uma pesquisa de monografia
1
. 

 

                                                 
1
As analises deste trabalho permitiram compreender que, para a realidade socioespacial das cidades inseridas no 

limite inferior da complexidade urbana, as incipientes funções urbanas e a intensa vida de relações devem 

nortear a formulação de políticas públicas que respeitem as desigualdades socioespaciais (SILVA, 2017). 
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Ainda,utilizou-se as referências dos indicadores sociais do IBGE, censo demográfico 

(2010).Após tabulação e tratamento dos dados com os resultados dos indicares 

socioeconômico, realizou-se o mapeamento, que procura demonstrar a realidade socioespacial 

em cidades pequenas como Glória de Dourados. 

 

Relações Intra e Interurbanas: Uma Leitura da Realidade Socioespacialde Glória de 

Dourados – MS 

 

As poucas funções urbanas existentes nas cidades pequenas (locais híbridas) reforçam 

o processo de inter–relações urbanas, colocando estas cidades numa situação de dependência 

regional com outros centros urbanos maiores e mais equipados. Dourados se caracteriza como 

cidade média, com bens e serviços mais especializados que outros centros urbanos à sua volta, 

como é o caso de Glória de Dourados. As análises de Sposito (2010) apontam que as cidades 

médias são aquelas que desempenham papéis de intermediação em suas redes urbanas, ou seja, 

são cidades com importantes papéis regionais em saúde, educação e emprego. 
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Mapa 1 - Localização das cidades de Glória de Dourados e de Dourados, no estado do Mato Grosso do 

Sul. 

 
Fonte: SILVA, Julio Gonçalves, 2018. 

 

Dourados se encontra à, aproximadamente, 83,2 km de Glória de Dourados. Possui 

grande infraestrutura de equipamentos hospitalares, médicos, educacionais e de prestação de 

serviços, sendo estes meios de consumo coletivos da população, como conceitua Preteceille 

(1983, p. 47): 

um processo de consumo é definido por uma unidade social de consumo, 

conjunto organizado de indivíduos, e as diferentes relações sociais, a que 

demos precisão, que definem a relação entre eles e suas relações com os 

meios de consumo. Mas pode haver, e há na maioria dos casos, vários meios 

de consumo apropriados neste processo, e vários tipos de relações sociais de 

consumo imbricados. 

Observou-se que, nas cidades pequenas (locais híbridas), os meios de consumo 

coletivos (infraestruturas, equipamentos e serviços) são precários ou quase inexistentes, 

acirrando à uma lógica de desigualdade nos espaços intra–urbanos. Assim, o acesso à saúde, 

educação, postos de trabalho e/ou emprego e lazer tem um valor muito grande na lógica 

desigual do espaço de Glória de Dourados.Com isso, a população possui uma relação muito 
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próxima com Dourados nos pontos anteriormente citados, fatores que estão diretamente 

ligados às condições de vida da população. 

Tais dados foram comprovados nas pesquisas de campo realizadas em Glória de 

Dourados por meio de entrevistas. Ao serem questionados sobre os problemas estruturais da 

cidade, os moradores foram claros ao falarem sobre saúde, educação, emprego e lazer, como 

apontado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Problemas apontados pelos moradores de Glória de Dourados –MS, 2017. 

 
Fonte: SILVA, Julio Gonçalves, 2017. 

 

Os deslocamentos diários de centenas de pessoas de Glória de Dourados à Dourados 

se justificaram pela precariedade ou falta de bens e serviços nas cidades pequenas.Como 

apontado anteriormente, as cidades médias, como Dourados, exercem grande influência sobre 

as demais cidades da rede, como coloca Sposito (2010, p.59) ao se referir à influência das 

cidades médias que, quanto mais frágil seu sistema urbano constituído por menor número de 

cidades e/ou por cidades com poucos papéis urbanos, mais ampla é a área de comando de uma 
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cidade média, do tipo regional. 

Outro fator que instiga a pensar nas desigualdades socioespaciais em cidades pequenas 

é a distribuição da renda e como ela se manifesta entre os espaços das cidades analisadas. Nas 

entrevistas, perguntou-se qual é a faixa salarial das pessoas na cidade de Glória de Dourados e 

qual a média de salário na residência, como pode-se observar no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Faixa de renda dos moradores de Glória de Dourados – MS, 2017. 

 
 

Fonte: SILVA, Julio Gonçalves, 2017. 

 

Além das entrevistas residenciais, utilizou-se a base de dados do censo demográfico 

do IBGE (2010) para comparar a faixa salarial na escala da rede.Os indicadores analisados 
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seguem no quadro 1.Os indicadores sociais
2
 são dados coletados em residências nos setores 

censitários das cidades
3
. 

 

Quadro 1 - Indicadores socioeconômicos (2010). 

Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita até 

meio salário mínimo 

Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 

mais de dez salários mínimos 

Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita de 

mais de um a dois salários mínimos 

Fonte: SILVA, Julio Gonçalves, 2017. 

 

Os mapas 2, 3 e 4 apresentam os indicadores sociais.Obteve-se informações de cindo 

cidades pequenas (locais híbridas) na rede urbana de Dourados.Os mapas apresentam 

resultados espaciais, os quais possibilitam compreender a desigualdade socioespacial em 

escalas de cidades. 

 

                                                 
2
A sistematização desses indicadores atende a recomendações internacionais e contribui para a compreensão das 

modificações nos perfis demográfico, social e econômico da população, possibilitando, assim, o monitoramento 

de políticas sociais e a disseminação de informações relevantes para toda a sociedade brasileira. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010

/default.shtm 
3
O que é "setor censitário"? - O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de controle 

cadastral, formado por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de 

domicílios que permitam o levantamento por um recenseador. Assim sendo, cada recenseador procederá à coleta 

de informações tendo como meta a cobertura do setor censitário que lhe é designado. 

http://censo2010.ibge.gov.br/materiais/guia-do-censo/operacao-censitaria.html 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
538 

 

Mapa2 - Domicílio com renda mensal per capita de até meio salário mínimo - 2010. 

 

Fonte: ROMA e VIEIRA, 2016. 
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Mapa 3 - Domicílio com renda mensal per capita mais de 1 e 2 salários mínimos - 2010. 

 
Fonte: ROMA e VIEIRA, 2016. 
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Mapa 4 - Domicílio com renda mensal per capita mais de 10 salários mínimos - 2010. 

 
Fonte: ROMA e VIEIRA, 2016. 

.
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Nos mapas 2, 3 e 4 temos, além de Glória de Dourados, outras quatro cidades 

pequenas (locais híbridas): Jatei, Anaurilandia, Douradina e Antonio João.Estas cidades 

possibilitaram analisar como a faixa salarial se comporta em cidades pequenas e médias na 

rede urbana de Dourados.Observou-se que a faixa salarial entre meio salário mínimo até dois 

salários mínimos é equilibrada entre Glória de Dourados e Dourados, assim como nas outras 

cidades presentes nos mapas.Porém, ao analisar o mapa 4,que apresenta domicílios com renda 

mensal per capita de mais de dez salários mínimos, a configuração de cores nos mapas 

mudam.A concentração dessa faixa salarial se concentra em Dourados, nos setores mais 

nobres da cidade.Esse fato revela que as cidades pequenas detêm os níveis mais incipientes da 

rede urbana.Nestas cidades, as atividades econômicas são de pouca expressividade. 

No gráfico2, os que ganham acima de 3 salários mínimos são apenas 16,53% dos 

entrevistados e, menos de 1 até 1 salário mínimo é de 29,13%, de 2 a 3 salários mínimos, 

39,37%, comprovando que a concentração dos maiores salários está em cidades maiores e 

mais equipadas (meios de consumo coletivos), como é o caso de Dourados.Assim, concordou-

se com Santos (2004, p. 37), que afirmou que: 

A existência de uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo 

de atividades ocasionais, ao lado de uma minoria com rendas muito elevadas, 

cria na sociedade urbana uma divisão: aqueles que podem ter acesso de 

maneira permanente aos bens e serviços oferecidos e aqueles que, tendo as 

mesmas necessidades, não têm condições de satisfazê-las. Isso cria ao 

mesmo tempo diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas 

diferenciações são a causa e efeito da existência, ou seja, da criação ou da 

manutenção, nessas cidades, de dois circuitos de produção, distribuição e 

consumo dos bens e serviços. 

Assim, evidenciou-se que Dourados detém os melhores índices salariais na rede 

urbana, como Santos (2004) apontou que a existência de uma determinada massa com salários 

baixos ao lado de um determinado grupo com salários e facilidades de acessos a bens, como 

saúde e educação, cria nos espaços intra e interurbanos a desigualdade socioespacial. 

 

Considerações Finais 
 

Os deslocamentos diários de centenas de pessoas de Glória de Dourados a Dourados 

revelaram que as cidades pequenas, apesar de possuírem certa tranquilidade, são centros 

urbanos com carências estruturais e sociais latentes. Os planos de regionalização, como 

apontado por Abreu (2005), criam nas cidades, como em Glória de Dourados, processos de 

desigualdades socioespaciais que limitam a população e, principalmente os mais carentes, de 
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terem um atendimento mais especializado, como nos casos de saúde, assim como postos de 

trabalho que exerce profundas relações entre as cidades analisadas. 

Concluiu-se que é preciso uma descentralização dos meios de consumo coletivos da 

população e políticas públicas que atendam e norteiem as necessidades dessas pessoas. Assim, 

as desigualdades de acessos e condições de vida nas cidades pequenas tendem a melhorar. 

Para tal mudança, é preciso o compromisso do poder público e a abertura de diálogos com a 

população, bem como o aprofundamento no debate e nas pesquisas a respeito das cidades 

pequenas. 
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Resumo:O mapeamento intra urbano é uma possibilidade de análise para o planejamento das cidades. Uma 

proposta deste mapeamento foi feita por Martins (2018) para o município de Santos e aplicada no presente 

estudo para a microrregião de Santos considerando como unidade espacial de análise os setores censitários. 

Através da interpretação visual de imagens de alta resolução disponibilizadas pelo plugin Basemap do ArcGIS 

foram classificados os setores censitários pelo uso urbano predominante. Os resultados indicam o predomínio da 

urbanização na microrregião com maior ocorrência de usos mistos dos setores censitários, predominando o 

residencial e comercial seguido por áreas de indústrias e rurais onde a vegetação ocupa a maior área, devido 

basicamente a presença do Parque Estadual da Serra do Mar. 

Palavras-chave:Planejamento Regional; Urbanização; Classificação; Setores Censitários; Imagens de 

satélite. 
 

 

Resumen:El cartografia intra urbano es una posibilidad de análisis para la planificación de las ciudades. Una 

propuesta de este mapeo fue hecha por Martins (2018) para el municipio de Santos y aplicada en el presente 

estudio para la microrregión de Santos considerando como unidad espacial de análisis los sectores censales. A 

través de la interpretación visual de imágenes de alta resolución disponibilizadas por el plugin Basemap de 

ArcGIS fueron clasificados los sectores censales por el uso urbano predominante. Los resultados indican el 

predominio de la urbanización en la microrregión con mayor ocurrencia de usos mixtos de los sectores censales, 

predominando el residencial y comercial seguido por áreas de industrias y rurales donde la vegetación ocupa la 

mayor área, debido básicamente a la presencia del Parque Estadual da Serra do Mar. 

Palabras Claves:Planificación Regional; Urbanización; Clasificación; Sectores Censitarios; Imágenes de 

satélite. 

 

 

Introdução 

 

A partir da segunda metade do século XIX a população criou um novo padrão de 

ocupação do território, os aglomerados urbanos. Estes espaços se tornaram metrópoles, 

cidades mundiais onde se concentram as melhores oportunidades de emprego e renda 

(ROBBINS, 2012). 

Já no século XX essas ocupações se tornaram cidades, regiões industriais importantes 

no contexto regional e nacional, como exemplo, Santos que abriga o maior porto do país, 

responsável por escoar grande parte da produção nacional. A Região Metropolitana da 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                            
https://cboe2019.wixsite.com/cboe 

544 

Baixada Santista (RMBS) configuram-se como importante polo econômico, com grande 

densidade populacional (AFONSO, 2006; MARANDOLA et al., 2013; VEDOVELLO; 

MACEDO, 2007). 

De acordo com Afonso (2006) a urbanização da Baixada Santista se concentrou na 

Ilha de São Vicente, se expandindo pela planície costeira com concentração de bairros 

residenciais de trabalhadores com baixo poder aquisitivo, enquanto na orla marítima se 

concentram loteamento turísticos e da população de maior renda. Já na área de transição da 

planície e escarpas da Serra do Mar, o polo petroquímico de Cubatão se instalou devido a 

configuração da malha rodoviária e ferroviária que liga a planície litorânea ao planalto 

paulista. 

O problema do processo de urbanização da Baixada Santista se relaciona a questões de 

degradação ambiental com ocupação de áreas de manguezais, restinga e floresta tropical 

atlântica, modificando a dinâmica natural desses ecossistemas e a segregação socioeconômica 

que impulsionou o processo de ocupação de áreas frágeis ambientalmente.  

A urbanização, segundo Santos (2013), tem como explicação o aumento da quantidade 

de trabalho intelectual que em um período científico-técnico onde vivemos, necessita de mão 

de obra qualificada na produção. Mas a distribuição dessa mão de obra qualificada não ocorre 

homogeneamente pelo território brasileiro, citando os Estados do sudeste e sul como 

exemplos, há uma divisão interurbana clara, com a especialização de cidades em 

determinados meios de produção juntamente com o desenvolvimento científico-técnico, 

possibilitando a partir da década de 1970 a expansão da metropolização, com concentração no 

sudeste do país. 

A Baixada Santista é um exemplo desse processo de metropolização e especialização 

voltada para a atividade portuária. Entretanto o fenômeno da metropolização causou além da 

concentração da população, a pobreza. A concentração produtiva, cultural, econômica em um 

modelo desigual como o capitalismo ajudou a estratificação das classes sociais e consequente 

segregação espacial, de acordo com a capacidade do indivíduo de comprar o espaço 

(SANTOS, 2013). 

Nesse contexto socioeconômico as cidades sofreram um processo significativo de 

favelização, potencializado pelo crescimento econômico que atraiu grande contingente 

populacional para trabalhar em diferentes setores da economia, como o industrial em Cubatão 

que se desenvolveu ao longo de vias como Anchieta e estrada de ferro que ligam o planalto a 

planície litorânea, o turismo no litoral Norte e o portuário em Santos. Segundo Villaça (2001) 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                            
https://cboe2019.wixsite.com/cboe 

545 

as vias de circulação regional têm papel fundamental na ocupação dos territórios, sendo 

utilizadas como vias de circulação local pelos habitantes locais. A cidade de Santos apresenta 

uma distribuição desigual das infraestruturas urbanas, materializando um processo de 

urbanização com contradições espaciais (LEFEBVRE, 2008). Esse processo é evidente 

quando se compara as áreas mais valorizadas da orla com as áreas da zona noroeste. As 

formas urbanas (SANTOS, 2002) de ambas as zonas representam prédios e empreendimentos 

de alto padrão, em contraponto com moradias de baixa renda (MARTINS, 2018). 

Para compreender a distribuição espacial resultante do processo de metropolização, 

dados georreferenciados, como os setores censitários podem ser cruzados com imagens de 

satélite de alta resolução espacial que possibilitam a identificação de padrões de uso. 

Este estudo tem por objetivo classificar os setores censitários da microrregião de 

Santos, formada pelos municípios de Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Cubatão e 

Bertioga considerando o uso predominante, identificado por interpretação visual de imagens 

de satélite (NOVO, 2008). 

 

Metodologia 

 

A proposta da classificação dos setores censitários por uso predominante foi baseada 

no estudo de Martins (2018) que realizou mapeamento intra urbano no município de Santos, 

identificando atividades predominantes por quadra urbana. No presente estudo, como o 

objetivo é uma análise regional da microrregião de Santos, foram considerados os setores 

censitários como área mínima de classificação. 

As etapas do estudo são divididas: 1) aquisição do shape de setores censitários 

disponibilizado pelo Centro de Estudos da Metrópole, 2) Sobreposição desse arquivo vetorial 

sobre imagens de alta resolução do plugin Basemap do ArcGIS e o StreetView do Google. 

Na identificação dessas formas a interpretação de imagens de satélite e fotografias 

aéreas é um procedimento fundamental. Através dessas imagens é possível identificar padrões 

urbanos, áreas verdes, solo exposto, água e formas de construções que ajudam a classificar 

uma área. 

As etapas da classificação foram realizadas no software ArcGIS, versão 10.5.1, 

inicialmente criando uma nova coluna na tabela de atributos onde foram inseridos os códigos 

(tabela  1) referentes a cada classe definida para o estudo. A definição das classes foi baseada 

no trabalho de Martins (2018) que mapeou o uso intra urbano do município de Santos. 
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Tabela 1 - Classes de uso, exemplos e códigos atribuídos. 
Situação Classes utilizadas Exemplos de 

setoresclassificados 

Código 

Urbano 

Residencial horizontal 

 

1.1 

Residencial vertical 

 

1.2 

Residencial horizontal + vertical 

 

1.3 

Comércio e Serviços 

 

1.4 

Industrial 

 

1.5 

Espaço livre 

 

1.6 

Vazio Urbano 

 

1.7 

Zona Portuária 

 

1.8 

    

Urbano Misto 

Residencial horizontal + Comércio e Serviços 

 

2.1 

Residencial horizontal + Comércio e Serviços + Industrial 

 

2.2 

Residencial horizontal + Industrial 
 

2.3 

Residencial horizontal + Espaço livre 

 

2.4 

Residencial horizontal + Vazio Urbano 

 

2.5 
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Residencial horizontal + Vegetação 

 

2.6 

Residencial horizontal + vertical + Vazio Urbano 

 

2.7 

Residencial horizontal + vertical + Comércio e Serviços 

 

2.8 

Residencial vertical + Comércio e Serviços 

 

2.1.1 

Residencial vertical + Comércio e Serviços + Industrial 

 

2.2.2 

Residencial vertical + Espaço livre 

 

2.3.3 

Residencial vertical + Vazio Urbano 

 

2.4.4 

Residencial vertical + Vegetação 

 

2.5.5 

Rural - 

Transição 

Urbano/Rural 

Vegetação 

 

3.1 

Vegetação + Propriedades Rurais 

 

3.2 

Vegetação + Comércio e Serviço 

 

3.3 

Vegetação + Industrial 

 

3.4 
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Vegetação + Mineração 

 

3.5 

Vegetação + Residencial Vertical + Comércio e Serviços 

 

3.6 

Vegetação + Vazio Urbano 

 

3.7 

Comércio e serviço + Vazio Urbano 

 

3.8 

Industrial + Vazio Urbano 

 

3.9 

 

A compreensão do espaço urbano é fundamental e por si é um subsídio para políticas 

de planejamento. De acordo com Villaça (2001) o espaço intra urbano é o estudo do arranjo 

interno dos espaços urbanos, complexos em si, devido a sua diversidade de formas, densidade 

e relações dos pontos que o compõem, sendo necessário compreende-lo e mapeá-lo para 

compreender sua dinâmica espacial de uso e ocupação. 

 

Desenvolvimento 

 

O resultado da classificação do uso predominante por setor é ilustrado na figura 1. 
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Figura 1 - Resultado da classificação dos setores censitários. 
 

Fonte: Organizado pelos autores. 
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Para complementar a análise dos dados foi organizada a tabela II, uma síntese dos 

polígonos classificados nas categorias urbano, urbano misto e rural/transição urbano/rural. 

 

Tabela 2 - Número de polígonos por classe. 

Categoria Classe Código 

Número 

de 

polígonos 

% 

Urbano 

Residencial horizontal 1.1 717 27,11 

Residencial vertical 1.2 119 4,50 

Residencial horizontal + vertical 1.3 115 4,35 

Comércio e Serviços 1.4 99 3,74 

Industrial 1.5 11 0,42 

Espaço livre 1.6 16 0,60 

Vazio Urbano 1.7 1 0,04 

Zona Portuária 1.8 20 0,76 

 Total Urbano 1098 41,51 

Urbano Misto 

Residencial horizontal + Comércio e Serviços 2.1 528 19,96 

Residencial horizontal + Comércio e Serviços + Industrial 2.2 6 0,23 

Residencial horizontal + Industrial 2.3 3 0,11 

Residencial horizontal + Espaço livre 2.4 19 0,72 

Residencial horizontal + Vazio Urbano 2.5 67 2,53 

Residencial horizontal + Vegetação 2.6 241 9,11 

Residencial horizontal + vertical + Vazio Urbano 2.7 20 0,76 

Residencial horizontal + vertical + Comércio e Serviços 2.8 182 6,88 

  

Residencial vertical + Comércio e Serviços 2.1.1 283 10,70 

Residencial vertical + Comércio e Serviços + Industrial 2.2.2 1 0,04 

Residencial vertical + Espaço livre 2.3.3 2 0,08 

Residencial vertical + Vazio Urbano 2.4.4 9 0,34 

Residencial vertical + Vegetação 2.5.5 13 0,49 

 Total Urbano Misto 1374 51,95 

Rural - Transição 

Urbano/Rural 

Vegetação 3.1 111 4,20 

Vegetação + Propriedades Rurais 3.2 15 0,57 

Vegetação + Comércio e Serviço 3.3 9 0,34 

Vegetação + Industrial 3.4 16 0,60 

Vegetação + Mineração 3.5 4 0,15 

Vegetação + Residencial Vertical + Comércio e Serviços 3.6 5 0,19 

Vegetação + Vazio Urbano 3.7 2 0,08 

Comércio e serviço + Vazio Urbano 3.8 9 0,34 

Industrial + Vazio Urbano 3.9 2 0,08 

 Total Rural - Transição Urbano/Rural 173 6,54 

  TOTAL 2645 100 

Fonte: Organizado pelos autores. 
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A classificação dos setores indica que 93,46% são de uso urbano e 6,54% em transição 

urbano/rural. A tabela II mostra que o predomínio na microrregião são setores com 

residências horizontais (1.1), com 27,11% do total, seguido por residência horizontal + 

comércio e serviços (2.1) com 19,96% e residência vertical + comércio e serviços (2.1.1) com 

10,70%.  

Esse cenário indica algumas características da microrregião de Santos: 

1. Predomínio de residências horizontais, estrutura configurada 

tanto por bairros residenciais, tanto quanto a construção de casas de 

veraneio utilizadas em finais de semana e períodos de férias;  

2. Áreas de residências verticais se concentram em locais 

específicos, como centro dos municípios e regiões adjacentes; 

3. Setores de comércio e serviços concomitante a áreas 

residenciais, sendo diversificado o tipo de atividade comercial, como 

padarias, supermercados, oficinas mecânicas, clínicas médicas, etc;  

4. Ocorrência das classes industrial (1.5) e zona portuária (1.8), 

mesmo sendo pequena em relação à área total da microrregião de Santos, 

tem uma grande importância econômica; 

5. Classes da categoria rural – transição urbano/rural tem 

diversidade de ocorrência, principalmente com propriedades rurais e 

indústrias ligadas ao setor portuário e navegação. Sua localização mesmo 

próxima a áreas urbanas estão afastadas da concentração populacional de 

bairros residenciais.  

Necessário salientar que as áreas predominantemente residenciais, com ocorrência de 

áreas verdes e/ou vegetação nativa ocorrem em locais periféricos e possuem uma estrutura 

diversa, com locais de condomínio de alto padrão, como exemplo, Bertioga, e locais com 

ocupação irregulares, como as palafitas no canal do Porto. 

Um dado que auxilia na caracterização das residências é fornecido pela tabela 3502 do 

Sidra/IBGE, que trata do material utilizado para a construção das residências. Na 

microrregião de Santos os tipos de material são os seguintes (tabela 3): 
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Tabela 3 - Classificação dos domicílios por tipo de material das paredes externas (Tabela 3502).  
  Total Alvenaria 

com 

revestimento 

(1) 

Alvenaria 

sem 

revestimento 

(2) 

Madeira 

aparelhada 

(3) 

Taipa 

revestida (4) 

Não durável 

(5) 

Soma 

3+4+5 

% do 

Total 

Bertioga 14.512 12.065 1.816 260 10 360 630 4,34 

Cubatão 36.407 25.705 4.868 3.871 51 1.912 5.834 16,02 

Guarujá 84.932 65.859 12.829 2.537 43 3.666 6.246 7,35 

Praia 

Grande 

83.541 69.793 13.008 246 12 482 740 0,88 

Santos 144.587 131.947 7.426 2.005 116 3.093 5.214 3,61 

São 

Vicente 

101.671 83.426 14.403 1.900 55 1.887 3.842 3,78 

TOTAL 382.109 319.002 41.342 10.573 275 10.918 21.766 5,70 

Fonte: Sidra/IBGE. 

 

Essa tabela indica que Cubatão é o município com predomínio de residências 

construídas com material inadequado como madeira, taipa revestida e não durável, seguido 

por Guarujá, Bertioga, São Vicente, Santos e Praia Grande, se configurando também pela falta 

de infraestrutura pública. 

 

Considerações Finais 

 

A ocupação da microrregião de Santos durante os séculos XIX e XX é tratado por 

diferentes autores como Santos (1986) que em seu trabalho da ênfase a formação de Bertioga 

e a importância do Caminho do Mar, antiga estrada de Santos que ligava Santos a São Paulo. 

Já Araújo e Pereira (2007) enfatizam o histórico de ocupação dos morros de Santos e São 

Vicente, iniciada pelos migrantes que trabalhavam no porto, mas não tinham condições de 

comprar uma residência nas áreas valorizadas da planície, dando início então a ocupação das 

encostas. O desenvolvimento ao mesmo tempo que levou progresso econômico, aumento a 

desigualdade social. 

Para analisar as características da configuração de ocupação urbana, os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs) contribuem fornecendo a possibilidade de análise conjunta 

de dados diversos que possibilitam a interpretação de cenários passados, atuais e futuros, 

possíveis de serem utilizados como subsídios de políticas públicas de planejamento 

municipal, regional e nacional.  

Desta forma o estudo desenvolvido possibilitou a identificação de alguns padrões 

espaciais na distribuição do uso intra urbano, como exemplo, a categoria Urbano possui 

41,51% dos polígonos classificados, com a classe Residencial horizontal (1.1) dominante, 
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principalmente nos municípios de São Vicente e Praia Grande, onde este uso se estende 

paralelo à rodovia Governador Mário Covas, rodovia de ligação com municípios do litoral sul, 

como Iguape, Cananéia e Ilha Comprida.  

Ainda na categoria urbano a classe Indústrias (1.5) possui as maiores áreas em 

Cubatão e São Vicente. Devido à área industrial ser grande, com a implantação 

principalmente de indústrias do setor de siderurgia e química, os setores censitários destinados 

a essas classes são facilmente identificados. 

Na categoria Urbano Misto que possui 51,95% dos polígonos classificados, a classe 

Residencial horizontal + comércio e serviços (2.1) se concentra nos municípios de Santos, 

São Vicente e Guarujá e é a mais representativa entre as classes da categoria Urbano Misto, 

com 19,96% dos polígonos classificados. Em segundo lugar a classe Residencial vertical + 

comércio e serviços (2.1.1) concentrada na orla marítima dos municípios de Guarujá, Santos e 

Praia Grande, com 10,70% dos polígonos classificados.  

A ocorrência concomitante de áreas residenciais e comerciais é um padrão de 

ocupação principalmente nos centros das cidades, onde o comércio se estabeleceu após a já 

instalada área residencial. Com o desenvolvimento econômico regional passado pela Baixada 

Santista um novo padrão de ocupação se estabeleceu nessas áreas com a construção de 

grandes prédios residenciais e comerciais, além da reestruturação da malha urbana, com a 

construção de avenidas. 

Já na categoria Rural – Transição Urbano/Rural a classe Vegetação (3.1) tem 4,20% 

dos polígonos classificados, essa classe ocupa predominantemente a área do Parque Estadual 

da Serra do Mar, seguida pela classe Vegetação + Propriedades Rurais (3.2) concentradas em 

Praia Grande, São Vicente e Bertioga. Essa classe predomina nos municípios de Bertioga e 

Praia Grande com casas de veraneio, no primeiro o turismo é direcionado a classes sociais 

mais altas com condomínios de alto padrão e no segundo município se concentra o turismo 

das classes sociais mais baixas. 
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Resumo:Os shopping centers são sinônimos de mudanças nas áreas que os cercam. Em São José do Rio Preto 

foi inaugurado, em 1988, o primeiro empreendimento na cidade, o que significou evidentes mudanças nos 

arredores, principalmente com o aumento no número de residências e estabelecimentos comerciais nas 

proximidades. Em 2014 foi a vez do Iguatemi ser inaugurado, e desde então nota-se a multiplicação no número 

de obras de empreendimentos comerciais, residenciais e empresariais na zona Sul da cidade. Nota-se também 

uma valorização no preço do metro quadrado dos terrenos. Assim, o objetivo deste trabalho será fazer, através de 

observações nos arredores dos dois shoppings, uma descrição das duas realidades distintas entre uma região já 

estabelecida e de outra em fase de mudanças. 
Palavras-chave:São José do Rio Preto; produção do espaço urbano; shopping center. 

 

 

Resumen:Los shopping centers son sinónimos de cambios en las áreas que los rodean. En São José do Rio 

Preto, fue inaugurado, en 1988, el primer emprendimiento en la ciudad, lo que significó evidentes cambios en los 

alrededores, principalmente con el aumento en el número de residencias y establecimientos comerciales 

cercanos. En 2014 fue el turno del Iguatemi ser inaugurado, y desde entonces se nota la multiplicación en el 

número de obras de emprendimientos comerciales, residenciales y empresariales en la zona Sur de la ciudad. Sin 

embargo, se nota una apreciación en el precio del metro cuadrado de los terrenos. Así, el objetivo de este trabajo 

será hacer, a través de observaciones en los alrededores de los dos shoppings, una descripción de las dos 

realidades distintas entre una región ya establecida y de otra en fase de cambios. 
Palabras Claves:São José do Rio Preto; producción del espacio urbano; shopping center. 

 

 

Introdução 

 

Localizada na região Noroeste do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, que 

conta com uma população de 456.245 habitantes (IBGE, 2010), é uma das mais importantes 

cidades do interior, se tornando, com o passar dos anos, polo regional nas áreas de educação, 

saúde e também de comércio e consumo, atraindo diariamente citadinos de outras cidades da 

região e até de outros estados que chegam em busca desses serviços.   

Assim, iniciamos este trabalho com uma imagem retirada do Google que traz um 

recorte territorial mostrando uma parte da zona Sul de São José do Rio Preto com destaque 

para os empreendimentos Riopreto Shopping e Iguatemi Rio Preto (Figura 1): 
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Figura 1 - Zona Sul de São José do Rio Preto. 2018. 

 
Fonte: Google Maps. 

 

Nessa imagem, dois shopping centers aparecem em destaque: o Riopreto Shopping e o 

Iguatemi Rio Preto. O primeiro foi inaugurado em 1988, estreando esse modelo de 

empreendimento comercial na cidade, enquanto o segundo foi inaugurado em 2014, sendo 

assim, pelo menos até então, a última inauguração de um shopping nesta cidade. Cada um 

deles foi inaugurado em um momento distinto, mas ambos trouxeram resultados semelhantes: 

grandes modificações nos arredores. Sobre essa questão, Pintaudi (1992, p. 42) destaca que 

―nas áreas vizinhas, ele [o shopping center] promove a valorização do espaço, e, nesse 

sentido, lucram os proprietários dos terrenos próximos‖. Essas mudanças vêm ocorrendo 

novamente em São José do Rio Preto há pelos menos seis anos, especialmente a partir do 

momento em que o Iguatemi foi anunciado, seguido pelo início das obras. 

Nas cidades do interior de São Paulo, Pintaudi (1992, p. 40) ressaltou que a 

localização dos shopping centers tinha certas semelhanças, como, por exemplo, ―junto às 

rodovias (próximas ao anel viário de acesso a uma cidade), na malha urbana da cidade (com 

fácil acesso a rodovias) ou ainda numa situação intermediária (com fácil acesso tanto à 

rodovia quanto à cidade)‖. Essa estratégia de localização é usada até hoje, inclusive na recente 

inauguração do Iguatemi Rio Preto que, conforme veremos, está ao lado da BR-153 e situa-se 

em uma avenida que dá acesso ao centro da cidade. Neste trabalho, faremos uma descrição do 

papel desses empreendimentos na produção do espaço em Rio Preto a partir da observação da 

realidade dos seus arredores, que apesar de estarem localizados na mesma zona Sul, 

apresentam situações bastante distintas do que se passa hoje nas proximidades desses 

shoppings.  
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Riopreto Shopping e Iguatemi Rio Preto 

 

O Riopreto Shopping veio em uma década em que o país estava passando por 

mudanças depois de mais de duas décadas sob uma ditadura militar. Nessa época, São José do 

Rio Preto já contava, segundo dados da Conjuntura Econômica da cidade, com uma 

população de 269.090 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, 1988). A cidade já era a maior da região Noroeste paulista, sendo também um polo 

regional nas áreas da educação e saúde, pois contava com um campus da Universidade 

Estadual Paulista, criado em 1976, além da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 

criado em 1968, e do Hospital de Base, que começou a operar em 1970 como um hospital 

escola. Assim, a cidade já atraía visitantes oriundos de outras localidades não só do interior 

paulista, mas também próximas da divisa entre São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, que 

até hoje chegam diariamente em busca dos serviços que são prestados pelos estabelecimentos. 

Nesse contexto, foi inaugurado, em 1988, o Riopreto Shopping, localizado no bairro 

Jardim Morumbi, em uma região da cidade que ainda era pouco urbanizada na década de 

1980, mas que já estava em fase de mudanças. O shopping, além de ser o primeiro na cidade, 

foi também o primeiro empreendimento desse porte na região Noroeste paulista, um ponto 

favorável, já que, somado com o tradicional calçadão localizado na área central, estabeleceu 

São José do Rio Preto também como um polo comercial entre as cidades do interior, 

conforme relato
1
 de um agente entrevistado que presta serviços na área de comunicação ao 

shopping.  

[A escolha do empreendimento para se instalar aqui em Rio Preto se deve 

ao quê?] 

Quando o Riopreto Shopping inaugurou, mudou completamente o cotidiano 

de quem mora em Rio Preto, porque antes só tinha a região central, então o 

shopping foi uma ideia de vanguarda que mudou totalmente o hábito de 

consumo.  

[Ele foi o primeiro?] 

Foi o primeiro shopping da região noroeste paulista e uns dos primeiros do 

interior. Então mudou totalmente. Antes a pessoa tinha que ir em São Paulo 

e a gente, com um shopping, com marcas famosas, as pessoas começaram a 

comprar aqui [...] Então mudou completamente o cotidiano de quem compra 

e de quem vende, né? 

(Fernanda Peixe, Administradora do grupo BoniPeixe Comunicação, São 

José do Rio Preto) 

                                                 
1
Entrevista realizada no dia 15/06/2015 pelo Prof. Dr. Márcio José Catelan acompanhado pelos acadêmicos 

Agnaldo da Silva Nascimento, Luiz Henrique Mateus Lima, Meire Brasilino Michelan e Priscila Estevam Engel. 
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O comércio da região central da cidade nessa época funcionava normalmente até às 

18:00hrs, assim, com a chegada do shopping, tanto os moradores de São José do Rio Preto, 

quanto aqueles que viviam em outras cidades da região e vinham à cidade para fazer compras, 

ganharam um novo espaço para satisfazer suas necessidades de consumo, que, ao contrário 

das lojas do centro, manteria seu horário de funcionamento até mais tarde. Soma-se a isso o 

fato desse modelo de empreendimento oferecer outros serviços variados num espaço fechado 

e agradável, além do fator novidade, já que esse era o primeiro shopping center a ser 

inaugurado na cidade, trazendo marcas que até então não eram vistas no comércio rio-

pretense ainda. 

É importante ressaltar que, na década em questão, estava em andamento um processo 

de verticalização, que ocorria principalmente nos bairros que ficavam nos arredores do centro. 

Contudo, esse processo não se expandiu para as proximidades do Riopreto Shopping, que 

nessa época também passava por mudanças decorrentes da instalação do empreendimento. 

Assim, a ausência de edifícios nessa região é notável até os dias atuais. O resultado é que, ao 

caminhar hoje pelos bairros residenciais próximos ao shopping, a paisagem urbana em alguns 

momentos nos remete a cidades menores do interior, onde os bairros são de casas geminadas e 

com corredores, térreas ou com dois pisos e com pouco tráfego de carros nas ruas (Figura 2), 

ao contrário do que acontece, por exemplo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que passa em 

frente ao portão principal de acesso ao shopping e segue em direção ao centro de Rio Preto 

(Figura 3). 

 

Figura 2 - Bairro residencial próximo ao 

shopping. 

 
Fonte: Trabalho de campo. 

Figura 3 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, em 

frente ao shopping. 

 
Fonte: Trabalho de campo. 

 

Segundo dados publicados pela revista da Associação Comercial e Empresarial de São 

José do Rio Preto (ACIRP) a partir de informações coletadas do Censo de 2010 feito pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal dos 
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moradores dos bairros próximos ao shopping varia de R$ 2.300, 00 a R$ 6.000, 00 (DE 

MELO, 2013, p. 44). Algo a se destacar é que não há uma separação evidente entre os 

diferentes segmentos – não há a formação de enclaves, por exemplo – já que o bairro onde o 

rendimento é maior está relativamente próximo ao de rendimento inferior. Não existem cercas 

e muros altos separando os citadinos. Os principais condomínios fechados estão concentrados 

mais ao Sul, próximos à saída da cidade e ao Iguatemi Rio Preto, onde as disparidades são 

historicamente evidentes e onde estão localizadas as aglomerações com os maiores 

rendimentos. Dessa forma, pode-se dizer que há uma certa heterogeneidade entre bairros nos 

arredores do Riopreto Shopping. 

A chegada do empreendimento, além de contribuir para um aumento populacional nas 

proximidades, incentivou também a instalação de outros estabelecimentos comerciais nas 

avenidas próximas, como, por exemplo, padarias, lanchonetes etc., que atendem aos 

estudantes da Faculdade de Medicina e aos pacientes que se deslocam até Rio Preto atrás dos 

serviços de saúde. Em alguns casos específicos, o acompanhante de um paciente não pode 

ficar na mesma ala o tempo todo, assim, o shopping e os outros estabelecimentos próximos 

servem como passatempo para os períodos de espera. Além desses citados, observa-se a 

presença de lojas que vendem cosméticos, salões de beleza, pet-shops, barbearias etc. 

Contudo, é importante ressaltar que, por ter sido instalado em uma região que estava em 

desenvolvimento na época e que com o passar dos anos se tornou mais populosa, hoje o 

Riopreto Shopping dificilmente poderia passar por grandes projetos de expansão, já que o 

empreendimento está cercado por bairros residenciais e importantes avenidas que dão acesso 

principalmente ao centro, diferente do que acontece quando nós observamos o caso do 

Iguatemi Rio Preto, que já foi planejado em uma área mais afastada do centro e pouco 

populosa, visando futuras expansões no seu complexo. 

Inaugurado em 2014, o Iguatemi Rio Preto está localizado na Avenida Juscelino 

Kubitschek, que dá acesso direto ao centro da cidade para quem chega do interior pela BR-

153, e que nos últimos anos, em especial após a inauguração do shopping, vem passando por 

mudanças com a proliferação de novos empreendimentos imobiliários.  

Segundo reportagem concedida à revista Exame ainda em 2011, quando o grupo 

Iguatemi fechou o acordo para a construção do empreendimento, o diretor de Novos Negócios 

do grupo, Wilson Marques Spinelli, destacou que o shopping iria estar localizado no novo 
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eixo de expansão da cidade, onde se concentram os domicílios de alta renda
2
. Na mesma 

entrevista, o agente salienta que o grupo ficaria com 88% do negócio enquanto o proprietário 

do terreno manteria os 12% restantes. Em outra entrevista concedida
3
, dessa vez feita 

pessoalmente com o gerente geral do shopping que ocupava o cargo desde a inauguração, fica 

evidente que essa prática de divisão de porcentagem é comum nesse modelo de 

empreendimento: 

[O Grupo Iguatemi compra essas terras?] 

Existe uma sociedade com o empreendimento onde entra a parte do 

terrenista, e aí depende muito do acordo comercial se é feito uma compra 

efetiva ou se é feita uma permuta, isso funciona para os shoppings, o 

mercado funciona assim. Então depende muito de uma questão comercial. 

Você define a área que você quer, você vê os terrenos disponíveis e aí ou 

você compra ou você permuta esse terreno. 

(Fernando Brandão, Gerente Geral do Iguatemi Rio Preto, São José do Rio 

Preto) 

Esse é um exemplo claro da forma com que a terra urbana é tratada como uma 

mercadoria. Nesse caso, o proprietário manteve o terreno à espera de valorização e num 

momento oportuno vendeu a maior parte para a companhia, mas ainda manteve para si uma 

porcentagem do negócio visando lucrar com o empreendimento num momento em que essa 

área da cidade – zona Sul – vem passando por importantes mudanças econômicas. 

Já com as obras em desenvolvimento, o gerente geral do Iguatemi Rio Preto, Fernando 

Brandão, destaca que no planejamento inicial o shopping iria valorizar as marcas já 

conhecidas pela população local. 

Em nossos estudos, a gente entendeu que tinha que ter aqui cerca de 20 a 

25% do nosso mix com marcas locais. Não dava para ser um shopping 

diferente disso. Então, dentro dessas características foi se definindo quais 

eram as marcas da região que a gente queria trabalhar dentro do shopping.  

(Fernando Brandão, Gerente Geral do Iguatemi Rio Preto, São José do Rio 

Preto) 

Todavia, é importante ressaltar que, nos primeiros anos após a inauguração, o público 

do shopping ainda era baixo, algo que era visto não só durante a semana, como também aos 

sábados e domingos, quando era relativamente fácil encontrar vagas para estacionar. Em 

parte, isso se explica pela localização, já que o Iguatemi está distante do centro da cidade e de 

                                                 
2

―Iguatemi vai construir shopping em São José do Rio Preto‖, Exame, 28/03/2011. Disponível 

em:<https://exame.abril.com.br/negocios/iguatemi-vai-construir-shopping-sao-jose-rio-preto-534898/>Acesso 

em: 29 jun. 2018. 
3
Entrevista realizada no dia 16/06/2015 pelo Prof. Dr. Márcio José Catelan acompanhado pelos acadêmicos 

Agnaldo da Silva Nascimento, Luiz Henrique Mateus Lima, Meire Brasilino Michelan e Priscila Estevam Engel. 
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outros bairros localizados mais ao Norte e Leste. Assim, nesse espaço ―antissagrado‖ e 

―saturado de mercadorias‖ (BIRMAN, 2014, p. 94), o baixo público causa um impacto 

negativo para os comerciantes, já que as vendas nesses casos são prejudicadas. O resultado 

disso no shopping foi que nos pisos superiores era frequente a existência de espaços que 

demoraram para ser ocupados por novas lojas, além de algumas que fecharam depois de um 

tempo. Nesse contexto, o Riopreto Shopping levava vantagem, já que a sua localização era 

favorável por estar próximo e diretamente ligado ao centro pelas avenidas que passam nos 

arredores, o que tornava o trajeto rápido de um lugar a outro. Para contornar isso, tornou-se 

comum a realização de eventos em épocas de feriados festivos, que passaram a ser 

organizados no Iguatemi como forma de atrair os consumidores, assim, foi possível observar 

um aumento do público, além das novas lojas que foram inauguradas. Alguns comerciais 

também são feitos e transmitidos pelas emissoras locais de São José do Rio Preto em épocas 

comemorativas. 

No entanto, com o passar dos anos a chegada do Iguatemi promoveu externamente um 

aumento no número de novos empreendimentos inaugurados na zona Sul, além de representar 

uma valorização no preço do metro quadrado nos arredores. Segundo reportagem do jornal 

Diário da Região, os valores do metro quadrado na região aumentavam ao mesmo tempo em 

que o Iguatemi estava sendo construído, em especial nas proximidades do empreendimento. 

Assim, quem era proprietário de um terreno aguardava o momento certo para decidir o que 

fazer. Em alguns casos, conforme a reportagem destaca, com a abertura do shopping o lucro 

dos proprietários de terrenos nessa área poderia vir a triplicar
4

. Essas mudanças são 

facilmente perceptíveis para quem observa os arredores da avenida que dá acesso ao Iguatemi, 

onde alguns vazios urbanos ainda dividem espaço com empreendimentos em fase de obras ou 

recentemente inaugurados. 

Ao andar por toda a extensão da Avenida Juscelino Kubitschek hoje, é impossível 

deixar de notar que essa parte da cidade, de certa forma, está à venda. Algo comum nessa 

paisagem nos últimos anos é a existência de edifícios recentemente construídos, ao lado de 

edifícios em construção e de outdoors já anunciando as obras de futuros empreendimentos, o 

que mostra inclusive que há um processo de verticalização hoje que está localizado nessa 

região. As Figuras 4 e 5 mostram alguns exemplos. 

 

                                                 
4

Guto Ferreira, ―Desponta uma nova Rio Preto‖, Diário da Região, 23/06/2013. Disponível 

em:<https://www.diariodaregiao.com.br/economia/desponta-uma-nova-rio-preto-1.139273>Acesso em: 29 

jun.2018. 
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Figura 4 - Verticalização na zona Sul de Rio 

Preto. 

 
Fonte: Trabalho de campo. 

Figura 5 - Outdoor promovendo novos 

empreendimentos 

 
Fonte: Trabalho de campo 

 

A Figura 4 mostra dois edifícios lado a lado. O que está mais ao fundo é empresarial e 

já está concluído, enquanto o vizinho é residencial e está em fase de obras. Inclusive, o 

terreno ao lado do edifício em obras já está sendo preparando também para a futura 

construção de mais um empreendimento, tendo até o anúncio de um apartamento decorado 

para visitação, além de um estande onde um corretor atende aos interessados.  

Mas nem só edifícios residenciais e empresariais estão sendo construídos nos 

arredores da Avenida Juscelino Kubitschek. Em 2015 foi inaugurado um hipermercado do 

grupo Muffato
5
. Foi o primeiro estabelecimento do grupo especificamente na zona Sul de Rio 

Preto, já que a rede conta com lojas instaladas em outras áreas da cidade. Além disso, é 

importante ressaltar que a poucos metros do hipermercado existem também novos edifícios 

residenciais em construção e também recém-inaugurados, alguns com faixas anunciando que 

ainda restam apartamentos à venda. 

Nesse contexto, o hipermercado (assim como os shopping centers), segundo 

Baudrillard (1981, p. 100), já não é mais absorvido pela cidade, mas ―é ele que estabelece 

uma órbita sobre a qual se move a aglomeração‖. Esses empreendimentos, segundo o autor, 

passam a ser servidos por uma ―rede programada de trânsito‖, que influencia nessa 

aglomeração. Essas mudanças são observadas em toda a extensão da Avenida Juscelino 

Kubitschek e na zona Sul como um todo. 

Por outro lado, empreendimentos de diferentes segmentos estão sendo frequentemente 

instalados nessa área, junto de outros que já existiam. Para citar exemplos distintos, existe um 

campus privado da Universidade Paulista (UNIP) e um complexo multimarcas que 

                                                 
5
O grupo Muffato começou a operar em 1974 na cidade de Cascavel/PR e desde então se espalhou pelo Paraná e 

por cidades do interior paulista, especialmente na região Oeste do estado. Para mais informações, consultar: 

<http://www.supermuffato.com.br/institucional/pt-br/tradicao-historia> Acesso em: 30 jun. 2018. 
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comercializa veículos importados
6
. As opções variam até uma clínica especializada em 

cirurgia plástica e escolas particulares. Além disso, nota-se nessa área que há inclusive a 

presença de comerciantes que vendem frutas nos finais de semana em seus próprios veículos 

nas proximidades do Iguatemi. 

Além de influenciar no aumento da função comercial desse setor da cidade, o Iguatemi 

também foi responsável por trazer novos empreendimentos, nesse caso, no interior do seu 

complexo. Conforme será visto a seguir, uma das novidades foi o planejamento e posterior 

implantação de um hotel de uma rede internacional famosa, que escolheu São José do Rio 

Preto para implantar o primeiro empreendimento de um segmento específico, apostando na 

importância que a cidade tem no interior do estado de São Paulo. Segundo o agente 

entrevistado, o Iguatemi foi planejado para ser um ―complexo multiuso‖. 

É importante que a gente não veio somente com o shopping, mas sim como 

um complexo multiuso, que tem tanto o shopping, que é o prédio comercial 

voltado ao verejo e você tem duas torres comerciais de escritórios e 

consultórios, você tem uma torre de hotel e três torres residenciais. 

(Fernando Brandão, Gerente Geral do Iguatemi Rio Preto, São José do Rio 

Preto) 

A figura 10 mostra a extensão do Complexo Iguatemi Rio Preto. 

 

Figura 10 - Complexo Iguatemi Rio Preto. 

 
Fonte: Trabalho de campo. 

 

Em uma breve descrição da figura: no lado direito estão as torres residenciais do 

Integrato Iguatemi, onde, segundo o site da incorporadora
7
, são vendidos apartamentos de 

                                                 
6
Algumas das marcas comercializadas são: BMW, Jaguar, Land Rover e Audi. 

7
Para mais informações, consultar o portal: https://rni.com.br/sp/sao-jose-do-rio-preto/apartamentos-de-2-e-3-

dorms/integrato-iguatemi-rio-preto/ 
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dois e três dormitórios, cuja metragem varia de 83 a 174m²; ao fundo está o edifício 

empresarial Iguatemi Business SJRP; ao centro está o shopping e do lado esquerdo está talvez 

uma das principais novidades que chegaram com o empreendimento, que é o primeiro hotel 

da linha Hyatt Place a ser instalado no Brasil. É importante ressaltar que já existiam outros 

hotéis dessa rede no país, mas eram de linhas diferentes, como, por exemplo, o hotel Grand 

Hyatt em São Paulo. Para o caso de São José do Rio Preto, os investimentos para a construção 

do novo hotel foram de aproximadamente R$ 60 milhões
8
. 

Outra questão importante é que os agentes responsáveis pelo shopping trabalham 

próximos ao poder público. Eles estão realizando, por exemplo, obras em um trevo que irá 

trazer melhorias no acesso à Avenida Juscelino Kubitschek para quem chega pela BR-153 

vindo de outras cidades do interior e para quem sai de Rio Preto também. Segundo o site do 

Iguatemi, as obras, que contam com investimentos de R$ 10 milhões, serão um ―presente‖ do 

shopping para a cidade
9
. As obras contam com a participação da Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTT), do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes 

(DNIT), da Prefeitura Municipal e da Transbrasiliana, concessionária responsável pela 

rodovia. 

A valorização nesta área da cidade reforça a centralidade exercida ao mesmo tempo 

em que direciona os investimentos de alto padrão em direção à zona Sul de São José do Rio 

Preto. Assim, em vista do que vem ocorrendo nas proximidades da Avenida Juscelino 

Kubitschek e em outras partes dessa região, ainda que haja a existência de vazios urbanos nos 

arredores, isso nos leva a crer que eles são temporários, ou seja, que mais cedo ou mais tarde 

estes serão ocupados por novos empreendimentos, seja para um edifício residencial ou 

empresarial, seja para um novo estabelecimento comercial, como aconteceu com a 

inauguração do shopping center, das concessionárias de automóveis ou do hipermercado.  

Conforme Pintaudi (1987, p. 47) ressalta, o ―processo de valorização do espaço é 

contínuo‖. Dessa forma, a valorização é tanto interna quanto externa ao shopping, onde, no 

segundo caso, ―se verifica a residência dando lugar a edifícios, a empreendimentos 

imobiliários cuja valorização reside muito mais na localização que nas benfeitorias‖. No caso 

rio-pretense, as mudanças que ocorrem atualmente já foram vistas no passado em outras áreas 

                                                 
8
Raiza O. Santos, ―Primeiro Hyatt Place do Brasil é inaugurado em São José do Rio Preto (SP)‖, Revista Hotéis, 

04/11/2016. Disponível em: <http://www.revistahoteis.com.br/primeiro-hyatt-place-do-brasil-e-inaugurado-em-

sao-jose-do-rio-preto-sp/> Acesso em: 01 jul. 2018. 
9
Disponível em: <https://iguatemi.com.br/institucional/shopping-e-outles/iguatemi-sao-jose-do-rio-preto>Acesso 

em: 01 jul. 2018. 
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da cidade, como, por exemplo, a partir do processo de verticalização onde novos arranha-céus 

se multiplicaram na região central da cidade, ao mesmo tempo em que a valorização do metro 

quadrado de determinada área decorrente da chegada de um shopping center – Riopreto 

Shopping – atraiu novos empreendedores que buscavam se beneficiar com essas mudanças. 

 

Considerações Finais 

 

Os shopping centers são empreendimentos que, com diferença de grau e intensidade, 

trazem mudanças nas áreas em que são instalados. A atuação dos agentes econômicos 

influencia diretamente na produção imobiliária nos arredores, resultando na expansão 

territorial, na valorização de algumas áreas e, sobretudo, em uma potencial desvalorização do 

centro tradicional, que se populariza com a ausência dos consumidores, que buscam fazer suas 

compras no ambiente agradável e seguro do shopping.   

No caso do Riopreto Shopping, sua inauguração influenciou em um aumento 

populacional nos arredores do empreendimento, além de atrair outros estabelecimentos 

comerciais para uma região que já contava com o Hospital de Base e a Faculdade de 

Medicina. Contudo, algo a se destacar é que não houve um processo de verticalização nessa 

área, que na década de 1980 estava em evidência, mas que ficou restrito principalmente à 

região central da cidade. Assim, os bairros nos arredores do shopping são compostos em sua 

maioria por casas simples em ruas pouco movimentadas. É importante ressaltar que durante 

dezenove anos esse shopping foi o único de grande porte da cidade, o que fez com que ele 

conquistasse o seu público fiel, tornando-o muito frequentado até hoje, mesmo com a 

presença de outros três empreendimentos mais novos na cidade, um deles o Iguatemi. 

O Iguatemi Rio Preto foi o último empreendimento desse porte a ser inaugurado na 

cidade e está localizado em uma área estratégica: ao lado da BR-153, na vizinhança dos 

principais condomínios fechados, onde o rendimento médio é o mais alto da cidade e em uma 

área que nos últimos 5 anos está em expansão, em grande parte por causa do shopping, que 

ajudou a ―aquecer‖ o mercado imobiliário na zona Sul. O principal conteúdo na paisagem 

urbana dessa região são os canteiros de obras, onde há edifícios empresariais e residenciais 

em construção, além daqueles que já foram inaugurados e das propagandas que anunciam 

novos empreendimentos para os próximos anos. Além disso, a região conta com uma 

variedade de opções comerciais, como, por exemplo, uma universidade privada, um 

hipermercado, uma clínica estética etc. Tudo isso influenciou nessa área, onde o valor do 
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metro quadrado de um terreno vem aumentando, fazendo com que os proprietários os 

mantenham em ―stand by‖ visando a hora certa para utilizá-lo e lucrar nesse momento de 

mudança. Segundo Gaeta (1992, p. 57), a instalação desse tipo de empreendimento significa 

uma alteração nas ―áreas comerciais, um deslocamento delas, uma redefinição valorativa da 

geografia comercial das cidades‖. Além disso, essas mudanças contribuem nas zonas 

residenciais ―valorizando novos espaços, verticalizando áreas‖, assim como o ―próprio fluxo 

de automóveis muda, já que se criam pontos importantes de atração‖. Apesar do autor analisar 

o caso de São Paulo, esses exemplos são encontrados em Rio Preto e em outras cidades. 

Dessa forma, assim como aconteceu em outros momentos na região central, as 

incorporadoras estão atualmente direcionando os investimentos de alto padrão para a zona Sul 

de Rio Preto, nas proximidades do Iguatemi, aproveitando a valorização e promovendo 

também um processo de verticalização nessa área. Diferente do que acontece nos arredores do 

Riopreto Shopping, por exemplo, que está numa área já estabelecida, onde as principais 

mudanças foram realizadas há algumas décadas atrás e que hoje não são mais tão frequentes. 
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Resumo:Embora sejam inúmeras as necessidades humanas, há o entendimento de autores como Herrera et al 

(1976) de que alimentação, saúde, educação e habitação compõem necessidades básicas, cujo atendimento é 

condição necessária, ainda que não suficiente, ao desenvolvimento humano. Para atendê-las, um amplo conjunto 

de serviços é indispensável, como é o caso do acesso à energia elétrica. O objetivo central deste trabalho consiste 

em identificar, espacializar e analisar indicadores socioeconômicos associados às necessidades básicas. Os 

resultados encontrados evidenciam que os menores indicadores encontrados coincidem com os IDHMs mais 

baixos, sugerindo fortes relações entre os indicadores estudados e o IDHM, a serem corroboradas em estudos 

ulteriores. Melhoras significativas do indicador de acesso a energia elétrica são identificadas, sugerindo 

ampliação da cobertura de acesso devido ao programa ―Luz para Todos‖. 

Palavras-chave:Indicadores Socioeconômicos; Necessidades Básicas; Acesso à Energia Elétrica; IDH; 

Espacialização 

 

Resumen:Aunque son innumerables las necesidades humanas, hay el entendimiento de autores como Herrera 

et al (1976) de que alimentación, salud, educación y vivienda componen necesidades básicas, cuyo 

mantenimiento es condición necesaria, aunque no suficiente, al desarrollo humano. Para atenderlas, un amplio 

conjunto de servicios es indispensable, como es el caso del acceso a la energía eléctrica. El objetivo central de 

este trabajo consiste en identificar, espacializar y analizar indicadores socioeconómicos asociados a las 

necesidades básicas. los resultados encontrados evidencian que los menores indicadores encontrados coinciden 

con los IDHM más bajos, sugiriendo fuertes relaciones entre los indicadores estudiados y el IDHM, a ser 

corroborados en estudios ulteriores. Se identifican mejoras significativas del indicador de acceso a la energía 

eléctrica, lo que sugiere una ampliación de la cobertura de acceso debido al programa "Luz para Todos". 
Palabras Claves:Indicadores Socioeconómicos; Necesidades Básicas; Acceso a la Energía Eléctrica; IDH; 

Espacialización 
 

Introdução 
 

A abordagem das necessidades básicas para o desenvolvimento teve em Herrera et al. 

(2004) uma contribuição primordial. Propunha que saúde, alimentação, educação e condições 

salubres de habitação compunham condições necessárias para o desenvolvimento humano, 

abordagem que mais tarde ganharia corpo com Amartya Sen e Mahbub Ul Haq
1
, na proposta 

                                                 
1

Tanto Amartya Sen, quanto Mahbub Ul Haq foram economistas muito influentes e renomados, o 

primeiro paquistanês e o segundo indiano. Sen foi o pioneiro no desenvolvimento da Teoria do Desenvolvimento 

Humano e criador do Relatório de Desenvolvimento Humano e juntamente com Mahbub Ul Haq. Suas 
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que dá origem à métrica do Índice de Desenvolvimento Humano. Hoje, aceita-se que a 

garantia de direitos fundamentais, assegurados no Brasil pelo art. 5º da Constituição Federal 

brasileira, dependem do acesso a outros bens e serviços, também considerados como básicos 

para uma vida íntegra e significativa. 

Hoje, dentre os bens atualmente indispensáveis ao homem, destaca-se o acesso à 

energia elétrica (ROSA, 2016). De acordo com Cataia: 

A demanda por energia elétrica, até os anos 2000, foi um processo centrado 

nas classes média e alta, na indústria e no grande comércio, mas hoje é 

preciso acrescentar (i) a expansão do poder de compra da classe 

trabalhadora, que vem se traduzindo no aumento do consumo de energia 

elétrica em espaços populares dos grandes centros urbanos, e (ii) também no 

―Programa Luz para Todos‖, que busca incluir parcelas da população do 

campo e também das periferias urbanas (CATAIA, 2014, p. 12). 

A pesquisa à qual se vincula esse artigo procura compreender as relações entre os 

serviços voltados ao atendimento de necessidades básicas no âmbito da habitação, 

particularmente o acesso à energia elétrica e a [in]adequação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, além de indicar possíveis relações com o índice de 

desenvolvimento nos municípios (IDHM) e a desigualdade medida pelo índice de Gini.
2
 

Como área de estudo, analisam-se, neste artigo, os estados brasileiros (os 26 estados 

somados ao distrito federal). Nota-se, em uma primeira análise dos dados do PNUD (2013) 

para as cinco regiões brasileiras, que o Norte e o Nordeste possuem as menores médias, sendo 

valores inferiores à média nacional, e este padrão segue para o ano de 2010, instigando 

estudos mais detalhados. 

A mudança no cenário do acesso à energia elétrica ao longo da primeira década do 

milênio, possivelmente pode ser explicada pelo Programa ―Luz Para Todos‖ - PLPT
3
. Neste 

trabalho, objetiva-se a identificação, recuperação, sistematização, espacialização e análise dos 

indicadores socioeconômicos para os estados brasileiros nos anos de 2000 e 2010. A análise 

da evolução destes indicadores no período tem em seu foco no acesso à energia elétrica. Em 

                                                                                                                                                         
contribuições estão na origem da criação do índice de desenvolvimento humano (IDH) no âmbito do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 
2
Não cabe aqui testar as relações que aqui são meramente sugeridas a partir da coincidência dos indicadores para 

os espaços geográficos estudados, nem tampouco investigar a complexa questão da causalidade, cuja explanação 

demanda certamente outros esforços analíticos. 
3
O Governo Federal lançou em novembro de 2003, por meio do Decreto nº 4.873, o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (PLPT), cuja meta inicial era levar 

energia elétrica a mais de 10 milhões de pessoas até o ano de 2008 (BRASIL, 2009). Contudo, em função do 

surgimento de um grande número de demandas, o PLPT foi prorrogado até 2010, nos termos do Decreto nº 6.442 

de 25 de abril de 2008. Posteriormente, uma segunda prorrogação do Programa, para dezembro de 2011, foi feita 

por meio do Decreto nº 7.234, de 5 de outubro de 2010 e, por fim, em 30 de abril de 2018, PLPT foi prorrogado 

por mais 4 anos, até 2022, por meio do Decreto nº 9.357. 
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específico, apresenta-se um exercício de espacialização com a frequência de ligações 

realizadas pelo PLPT entre os anos de 2004 a 2010.  

Sabe-se que a justiça energética pode ser vista como instrumental quando referida a 

tomadas de decisões no intuito de auxiliar no planejamento e na governança territorial por 

meio da disponibilidade e acessibilidade à energia elétrica (SOVACOOL, 2014). Neste 

sentido, é possível dizer que o PLPT é um instrumento de justiça energética no Brasil. 

 

Justiça Energética, Pobreza Energética e Necessidades Humanas 
 

O conceito de necessidades humanas é trazido pelo psicólogo norte-americano 

Abraham Maslow, no ano de 1942, em seu artigo a Theory of Human Motivation, no qual as 

define a partir de cinco dimensões: fisiológicas, segurança, afiliação, autoestima 

e autorrealização (MASLOW, 1943). Dentro deste contexto de necessidades básicas, Gallopin 

(2004) relata que para uma sociedade se tornar desenvolvida alguns princípios básicos devem 

ser priorizados:  

a) A equidade em todas as escalas. Um princípio básico reconhecido que 

todo ser humano, simplesmente existindo, tem direitos inalienáveis à 

satisfação de suas necessidades. Noções básicas de nutrição, habitação, 

saúde, educação, que são essenciais para incorporação completa e ativa à 

sua cultura
4
. b) O não consumismo, entendido que a produção é determinada 

por necessidades sociais em vez do lucro, e a estrutura e crescimento da 

economia estão estruturados para constituir uma sociedade intrinsecamente 

compatível com o meio ambiente.  c) O reconhecimento de que as 

necessidades sociais - mais do que as necessidades básicas - podem ser 

definidas de diferentes maneiras em diferentes momentos por diferentes 

culturas e por diferentes formas de organização social. (GALLOPIN, 

2004, p.17, grifos e tradução livre da autora).  

Uma estratégia para o desenvolvimento social seria priorizar o atendimento das 

necessidades básicas aos estratos mais carentes de sua população: 

[...] os países devem dar atenção principalmente a dois elementos de 

necessidades básicas: assegurar a prestação de um mínimo de requisitos a 

uma família para consumo privado (comida adequada, abrigo e roupas); 

e assegurar que os serviços essenciais sejam por e para a comunidade em 

geral (água potável, saneamento, transporte público, saúde e educação) 

(JOLLY, 2009, p.3, grifos e tradução livre da autora).  

                                                 
4
Desde 2014, a ONU passou a contar com a Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA, na sigla em 

inglês), cuja primeira edição ocorreu em 2014 e a segunda em 2016. A UNEA é a mais importante plataforma da 

ONU para a tomada de decisões sobre o tema e marcou o início de um período em que o meio ambiente é 

considerado problema mundial – colocando, pela primeira vez, as preocupações ambientais no mesmo âmbito da 

paz, segurança, finanças, saúde e comércio. Em sua primeira edição, reuniu mais de 160 líderes de alto nível 

(UNEP, 2017).   
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  Posto isto, é de entendimento que as necessidades básicas vão muito além do acesso 

à alimentação, saúde ou educação, pois a própria manutenção destas (direitos fundamentais 

assegurados no Brasil pelo art. 5º da Constituição Federal brasileira), depende, de fato, do 

acesso a outros bens, que também devem ser considerados como básicos para a concretização 

da vida íntegra. É neste sentido que se inclui, dentre os bens/serviços hoje indispensáveis, o 

acesso à energia elétrica (ROSA, 2016). 

O acesso à energia elétrica para toda a população é algo que ainda não foi atingido 

mundialmente. Em 2017, quase 1 bilhão de pessoas no mundo todo viviam sem eletricidade e 

estima-se que cerca de 780 milhões delas podem permanecer fora sistema de distribuição da 

rede elétrica até 2030 (EFE, 2017).
5
Além disso, a Agência Internacional de Energia propõe 

que o acesso à energia é o ―golden thread‖ (fio de ouro) que une o crescimento econômico, o 

desenvolvimento e a sustentabilidade (IEA, 2017).  

O setor residencial é de grande valor para os estudos da energia. Trata-se de setor 

intensamente influenciado pelo acesso a esse serviço, além disso, este é o setor que 

permite maior flexibilidade no tempo de utilização. A ampliação do acesso à energia pelas 

residências é possível favorecer o aprendizado. Estratos mais carentes, que não tiveram acesso 

à educação, pelo início da vida laboral muito cedo, podem, com a chegada da energia elétrica, 

voltar a estudar, assim como desenvolver habilidades e até uma maior eficiência no uso de 

novas tecnologias cujo uso depende de energia elétrica.  

A energia elétrica, a exemplo do gás de cozinha, proporciona claros benefícios 

relacionados à saúde da população, pela redução da exposição à fumaça proveniente da lenha, 

à conservação dos alimentos, à regulação térmica das residências e uma realocação do tempo 

familiar, especialmente das mulheres que não precisaram ir atrás de comida e lenha todos os 

dias (TOMAN e JEMELKOVA, 2002).  

A contribuição essencial do acesso à energia há muito tempo é reconhecida para o seu 

desenvolvimento e prosperidade, mas a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS) em 2015 por 193 países, mais precisamente o ODS-7, 

que preza por assegurar o acesso à energia acessível, fiável, sustentável e moderna para todos 

até 2030, marcou um novo nível de reconhecimento político à acessibilidade desse serviço. 

Além do ODS-7, a energia também está no cerne de muitos dos outros ODS, incluindo 

                                                 
5
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 

metas a serem atingidos até 2030. (GLOBAL GOALS, 2015). 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                            
https://cboe2019.wixsite.com/cboe 

571 

aqueles relacionados à redução da pobreza, melhorias na saúde e nas medidas que reduzem as 

alterações climáticas
6
.                                                                                                                  

O conceito de justiça energética, calcada nos princípios distribucional, processual e de 

reconhecimento, está associada ao objetivo de ―proporcionar a todos os indivíduos, em todas 

as áreas, uma energia segura, acessível e sustentável‖ (McCAULEY et al. 2013, p. 2).  

Sovacool (2015) explica o conceito de justiça energética a partir de três frentes inter-

relacionadas, sendo a primeira delas a da Ética, no sentido de um avanço das 

ideias sobre justiça. A segunda toma a justiça energética sob sua dimensão analítica, 

auxiliando aqueles que se esforçam para entender como os valores são incorporados 

aos sistemas de energia ou para resolver problemas comuns de energia. A terceira aponta a 

justiça energética como uma ferramenta nas tomadas de decisões que podem auxiliar no 

planejamento territorial e na governança, por meio da disponibilidade e acessibilidade à 

energia elétrica.
7
 

 

Materiais e Métodos 
 

Este trabalho recupera e discute conceitos de desenvolvimento e suas métricas. 

Indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), acesso à 

energia elétrica, acesso à água e esgoto inadequados e o índice de GINI, são identificados, 

recuperados, tratados e espacializados, para os anos de 2000 e 2010, a partir dos dados do 

PNUD/IPEA (2013). Também foram empregados os dados do PLPT sobre número de 

ligações elétricas efetuadas pelo programa nos níveis dos estados e municípios.
8
 

Num primeiro momento, empregou-se um recorte macrorregional e, a seguir, estadual 

para a espacialização e análise dos indicadores. Sobre o recorte estadual, foram identificados 

os municípios que apresentavam os menores valores para o respectivo índice espacializado, 

                                                 
6
O ODS 7 visa pela energia limpa e acessível, sendo de suma importância para outros ODS, como o ODS 3, 

saúde e bem-estar, pois com o acesso a energia elétrica, pode-se construir unidades de saúde básica em pontos 

mais periféricos, sem que haja o risco de se ―perder‖ medicamentos por falta de refrigeração ou iluminação 

adequada, além da inegável relação com o ODS 4, educação de qualidade, além de conseguir construir escolas 

que funcionem na parte noturna, atendendo assim, parte da população que precisou parar de estudar para 

trabalhar. 
7
Em seus trabalhos abrangentes sobre o tema, Sovacool (2014; 2015) destaca o fenômeno da pobreza energética, 

que é definida pela WEA (2000) como a impossibilidade de escolha de serviços energéticos (em termos de 

confiabilidade, qualidade, segurança e proteção ambiental) em condições econômicas que ofereçam suporte ao 

desenvolvimento econômico e social de famílias e indivíduos. Como soluções, o autor sugere programas de 

assistência social, bem como parcerias público-privadas ―pró-pobres‖ para a utilização de energia solar em casas 

populares, fogões melhorados, digestores de biogás e turbinas eólicas de pequena escala, energia 

mecânica para bombeamento, irrigação e processamento agrícola. As parcerias pró-pobre referidas pelo autor 

correspondem àquelas que têm por finalidade a inclusão dos pobres na geração do crescimento econômico e uso 

dos frutos deste crescimento. 
8
Os dados do PLPT foram adquiridos por meio do recurso à Lei de Acesso. 
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por exemplo, no caso do IDHM foram espacializados e destacados os municípios que 

possuíam taxas tidas pelo PNUD como muito baixas (inferiores a 0,499), tal metodologia foi 

aplicada  para a aferição de coincidências dos dados em nível estadual e municipal. Esta 

lógica foi empregada tanto para aos dados de 2000, quanto para os dados de 2010. Já para os 

dados do PLPT, realizou-se espacializações contando com a informação de número de 

ligações efetuadas pelo programa em um nível municipal e estadual. Os indicadores foram 

espacializados com o auxílio do software ArcGis 10.5 (ESRI, 2016). 

 

Resultados e Discussões 
 

O primeiro critério utilizado para o estudo sobre avanços da justiça energética a partir 

de indicadores espacializados foi analisar os dados de maneira geral, espacializando os quatro 

indicadores analisados com um recorte estadual, assim verificou-se que o Brasil é nitidamente 

segregado, ou seja, os estados das regiões norte e nordeste, possuem os piores índices em 

todas as análises. E de forma geral, os resultados revelam que todos os indicadores analisados 

(Figuras 1-8) apresentaram melhoras em seus valores ao longo do período analisado.  

Chama a atenção à melhora pouco expressiva dos índices atinentes a domicílios com 

água e esgoto inadequados, diante de um avanço significativo dos demais indicadores 

socioeconômicos. Dentro desse índice, domicílios com água e esgoto inadequados, ressalta-se 

em 2000 o estado de Pará, que mesmo com uma média estadual de 53,97%, possuía em seu 

território municípios com taxas elevadíssimas, em torno de 85% (Juruti, Tracuateua, Curuá e 

Belterra). Após uma década, estes índices melhoraram, principalmente em nível estadual que 

passou a expressar 38,89%, porém ainda com cidades, com uma porcentagem elevada cerca 

de 75% de domicílios com água e esgoto inadequados (Afuá, Anajás, Cachoeira do Piriá). 

O acesso à energia elétrica, que analisaremos mais atentamente, também apresentam 

índices muito baixos no ano de 2000, sendo o estado do Piauí o detentor dos municípios com 

os menores índices, com valores em torno de 15%, encontrados para os municípios de Capitão 

Gervásio Oliveira, Novo Santo Antônio, Sebastião Barros e Dom Inocêncio. Em 2010, o 

menor índice encontrado foi para o município de Jordão no Acre com cerca de 41,83% dos 

domicílios atendidos pelo acesso. Os municípios do Piauí que em 2000 possuíam as menores 

taxas, ainda permanecem assim em 2010, mas os menores valores chegam próximos a 45%, 

valor muito aquém da média estadual do Piauí, que foi de 87,95%. 

Acesso à água e esgoto inadequados e acesso a energia elétrica (e) são indicadores que 

se mostraram coincidentes com os menores índices de desenvolvimento humano e os maiores 
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índices de Gini. Este tipo de coincidência encontra provas mais robustas sobre a relação entre 

desigualdades e acesso em análises como aquela elaborada por Martínez e Ebenhack (2008), 

que realizaram uma análise de correlação estatística entre o uso de energia e o IDH em 120 

países. Os autores concluíram que a relação entre desenvolvimento humano e acesso à energia 

é algo inegável.
9
 

Um dos fatores que levaram a uma melhora das taxas de acesso à energia elétrica foi o 

PLPT, programa que levou o acesso à energia elétrica para os estratos mais carentes de acordo 

com Cataia (2014). 
 

Analisando os dados do PLPT entre os anos 2004 a 2010, período que coincide com os 

dados do PNUD (2013) para o nível de evolução do acesso à energia elétrica (2000-2010), 

observa-se que houve mais de 2.654.292 ligações efetuadas, beneficiando dezenas de milhões 

de pessoas, com destaque para os estados do Pará, Maranhão e Bahia, estados esses que 

possuíam uma baixa porcentagem de acesso em 2000 e que em comparação com 2010 houve 

uma melhora significativa, mas que ainda apresentam as menores taxas de acesso à energia 

elétrica do país (Figuras 1-8).  

A média do número de ligações de 2004 a 2010 pelo número de municípios nota-se 

que os estados do Pará, Acre, Maranhão e Bahia, são os estados com mais ligações por 

município (Figura 9) com destaque para as cidades de Novo Repartimento e Monte Santo, 

presentes no estado do Pará e da Bahia, respectivamente. Essas cidades, em 2000, estavam 

dentro do grupo de municípios que possuíam menos de 50% de acesso à energia elétrica e que 

nos primeiros sete anos do PLPT apresentaram altas médias de ligações, com valores em 

média de 10 mil ligações, o que levou estas cidades a uma taxa de em média 90% de acesso à 

energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
Souza (2013), em uma visão semelhante, associa o acesso à energia a um aumento a produtividade do trabalho, 

o nível educacional e a renda por meio da maior espacialização das funções econômicas, o que tende a diminuir 

os custos de transporte e de comunicação, gerando assim uma economia de escala. 
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Figuras1 - 8: Mapa com a espacialização dos índices estudados dos estados brasileiros, com destaque 

para os municípios que possuem as menores taxas de acordo com o índice analisado. 
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Fonte:(PNUD/IPEA, 2013). 

Vale destacar nesta análise, um recorte municipal, onde espacializamos os municípios 

que possuíam menos de 50% de acesso à energia elétrica em 2000, com isso verifica-se que 

cerca de 305 municípios encontravam-se nesse cenário. Fazendo este mesmo exercício para o 

ano de 2010, verifica-se que apenas nove municípios apresentavam tais índices, sendo assim 

verifica-se uma melhora significativa nesse cenário, algo que se relaciona intimamente com o 

PLPT, pois ao espacializarmos os dados que indicam a quantidade de ligações por municípios 

feitas nos sete primeiros anos do programa, verificamos um número de 2.493.284, com uma 

média de 455 ligações por município atendido (4.282 municípios). 

A tabela 1 mostra que os municípios que em 2000 possuíam as menores taxas de 

acesso à energia, assim como a tendência geral tiveram as suas taxas elevadas, mas com 

exceção de Queimada Nova, PI, onde entre 2004 e 2010 ocorreram 1.768 ligações, não se 

verifica uma ação efetiva do PLPT nestes municípios, neste primeiro momento (2004 a 2010).  

O Município de Capitão Gervásio Oliveira (PI), que seria um município prioritário na 

ação desse programa recebeu apenas 10 ligações nos primeiros sete anos do programa, no 

entanto, de 2011 a 2015 esta cidade foi beneficiada com 918 ligações, beneficiando e muito a 

população ali residente. 

Tabela 1-Evolução do panorama dos seis municípios com as menores taxas de acesso a energia elétrica em 2000,  

ligações realizadas pelo programa PLPT 

Município UF 
Acesso à Energia 

Elétrica 2000 (%) 

Acesso à Energia 

Elétrica 2010 (%) 

Ligações Realizadas 

pelo PLPT 2004-2010 

Ligações Realizadas 

pelo PLPT 2011-2015 

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA PI 10,3 45,36 10 0,0004% 918 0,15% 

NOVO SANTO ANTÔNIO PI 10,6 56,78 368 0,013% 262 0,043% 

DOM INOCÊNCIO PI 11,96 44,16 41 0,001% 1861 0,30% 

QUEIMADA NOVA PI 12,62 96,01 1.768 0,067% 119 0,019% 

FERNANDO FALCÃO MA 13,31 88,36 1.449 0,054% 372 0,062% 

GUARIBAS PI 13,97 100 731 0,027% 31 0,0051% 

Fonte: PBDA (2018). 

7 8 
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Analisando os dados, observam-se quais os municípios apresentaram ligações 

efetuadas pelo PLPT (tabela 2). Nota-se, com exceção dos municípios de Monte Santo e Novo 

Repartimento, ambos no PA, que todos os outros municípios tinham, em 2000, taxas de 

acesso à energia elétrica superiores a 50%, taxas essas, que assim como no resto do Brasil 

subiram, mas não chegaram a 100%, mesmo com os intensos investimentos do programa. 

Esse fato pode ser explicado pelo difícil acesso a algumas regiões, levando a problemas 

logísticos para a execução do programa. 

 

Tabela 2-Evolução do panorama dos seis municípios com as maiores taxas de ligações realizadas pelo PLPT 

 de 2004 a 2010, analisando o cenário para a o acesso à energia em 2000 e em 2010. 

Município UF 
Acesso à Energia 

Elétrica 2000 (%) 

Acesso à Energia 

Elétrica 2010 (%) 

Ligações Realizadas 

pelo PLPT 2004-2010 

Ligações Realizadas pelo 

PLPT 2011-2015 

BARCARENA PA 80,34 96,48 12.803 0,48% 2.439 0,40% 

NOVO REPARTIMENTO PA 44,24 87,86 11.744 0,44% 2.314 0,38% 

MARABÁ PA 87,74 96,84 9.538 0,36% 1.757 0,29% 

SANTARÉM PA 79,23 90,97 9.135 0,34% 4.056 0,67% 

MONTE SANTO PA 41,54 91,18 8.421 0,32% 1.681 0,27% 

VITÓRIA DA CONQUISTA BA 94,58 99,19 8.240 0,31% 1.421 0,23% 
 

Fonte:PBDA (2018). 
 

Há ainda as cidades que mesmo não possuindo altas taxas de ligações pelo PLPT 

elevaram os níveis de acesso à energia elétrica, isto pode estar relacionado a um alto 

desenvolvimento regional e econômico, que pode ser explicado por diferentes motivos, por 

exemplo, pela influência de empresas que buscaram tal região como um centro de instalação 

de sua planta.  

Em contra partida, há municípios em que o acesso à energia elétrica é baixo, pois a 

―luz‖ ainda é gerada por meio de produtos oriundos de fontes não renováveis, como diesel e 

querosene.  Dentro desse cenário, tem-se a cidade de Jordão (AC), município contemplado 

com 108 ligações de 2004 a 2015, mesmo apresentando um baixo acesso à energia elétrica em 

2000 e 2010, cerca de 41,38%, entretanto, tal município ainda pode ser melhor assistido com 

o prolongamento do PLPT até 2020, podendo ter uma parcela ainda maior de sua população 

beneficiada com esse serviço. 

Comparando os mapas B e C da figura 9, verifica-se que houve um ―boom‖ de 

ligações de 2004-2010, 2.493.284 ligações, com destaque para Barbacena (PA) cujo 

município obteve maior número de ligações no período. Entre os anos de 2011-2015, ainda 

ocorreram várias ligações, cerca de 773.731 ligações, e o município que mais teve ligações 

nesse período foi Pacajá, PA, município que em 2010 tinha uma média de 72,1% de acesso a 
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energia elétrica, valor alto, porém muito abaixo da média nacional tanto no ano de 2000, 

quanto no ano de 2010, que eram de 86,63% e 97,26%, respectivamente. 

 

Figura 9 (A-D) - Mapa com a espacialização do número de pessoas beneficiadas pelo ―programa luz 

para todos‖ em um nível estadual e municipal, com destaque para os municípios mais beneficiados 

pelo programa no Brasil. 

  

  
Fonte: (PBDA, 2018). 

 

Diante da análise destes indicadores para o Brasil, nota-se que há uma ampliação das 

desigualdades no mundo contemporâneo, talvez seja possível ver o reconhecimento do caráter 

indispensável do acesso à energia e questões conexas no âmbito da Agenda 2030 como um 

avanço. A difusão dos ODS para as esferas nacionais da ação política talvez possa ser 

compreendida como um momento particular de legitimação do pleito de combatê-las e das 

ações que vão nesse sentido, como no caso deste artigo coube analisar a iniciativa do PLPT.   

Mas a desigualdade no acesso à energia elétrica constitui apenas um desses aspectos 

para os quais Herrera et al (1976; 2004) já chamavam a atenção no debate internacional desde 

meados da década de 1970.  
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Considerações Finais 

De forma agregada, o IDHM e os outros índices analisados para a área de estudo 

mostram progressos durante a década analisada, revelando melhorias em todos os indicadores 

analisados. Os avanços mais significativos foram notados na análise do acesso a energia 

elétrica. As regiões Norte e Nordeste obtiveram avanços significativos neste quesito, vide o 

exemplo da região norte que passou de 65,02%, em 2000, para 88,41%, em 2010. Esse valor, 

entretanto, se mostra abaixo da média nacional, de 97,2 % em 2010. 

Observa-se que o PLPT influenciou positivamente o desenvolvimento local e regional 

ao longo da primeira década do milênio No Brasil como um todo, em especial no nordeste 

brasileiro, a melhora passou de 77,57% para 95,78% de domicílios com acesso a energia 

elétrica, representando a satisfação desta necessidade básica para 1.619.463 domicílios nesta 

região. A criação e a ação deste programa são coerentes com a noção de que a justiça 

energética pode ser tratada como uma ferramenta nas tomadas de decisões no intuito de 

auxiliar no planejamento e na governança territorial por meio da disponibilidade e 

acessibilidade à energia elétrica. 

Vale salientar que os indicadores tratados representam dados quantitativos. A 

realidade sabe-se, é mais complexa. A criação do programa e o cadastro das famílias que 

necessitam de determinados serviço, embora necessários, não garante que o beneficio chegará 

às pessoas necessitadas. 

Mais estudos são, portanto, necessários para melhorar o planejamento e a ação política 

por parte do governo brasileiro no enfrentamento das dificuldades que ainda restam no 

atendimento às necessidades básicas da população, sobretudo em seus estratos de mais baixa 

renda. E caso se identifique ―dificuldades‖ que possam prejudicar o andamento das obras de 

eletrificação, é importante buscar soluções para enfrentá-las, sendo uma medida a parceria 

entre instituições que usufruem do programa e que possam contribuir para sua 

implementação. 
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Resumo:Poços de Caldas é um município localizado ao Sul de Minas Gerais, faz divisa com o Estado de São 

Paulo e apresenta uma área total de 546.676 km² (IBGE, 2017). O principal objetivo deste trabalho é buscar 

compreender a expansão urbana do município de Poços de Caldas, além de buscar diagnósticos e buscar 

tendências para esse crescimento fazendo um comparativo dos anos 1987 e 2017. Foram construídos mapas 

temáticos de uso e ocupação da terra para realização do diagnóstico e análise das transformações espaciais 

ocorridas. Desta forma, foi possível constatar que o município passou por um grande processo de urbanização 

local, com a expansão de sua mancha urbana, apresentando áreas espraiadas originadas da instalação de 

loteamentos fechados e algumas construções resultantes de políticas públicas no município. 

Palavras-chave:Poços de Caldas; Urbanização; Geoprocessamento 
 

Resumen:Poços de Caldas es un municipio ubicado en el sur de Minas Gerais, hace frontera con el Estado de 

São Paulo y tiene una área de 546.676 km² (IBGE, 2017). El principal objetivo del proyecto es entender la 

expansión urbana de Poços de Caldas, así buscar los diagnósticos y las tendencias para el crecimiento en 

comparación con los años 1987 y 2017. Se construyeron mapa informativo del uso del suelo y ocupación de la 

tierra para la realización del diagnóstico y análisis de las transformaciones espacial ocurridas. De este modo, fue 

posible constatar que el municipio pasó por un gran proceso de urbanización local, con la expansión de su 

mancha urbana, presentando áreas estendidas acarretado por médio del loteo y también por algunas 

construcciones resultantes de políticas públicas en el município. 

Palabras Claves:Poços de Caldas; Urbanizacíon; Geoprocesamiento 

 

Introdução 
 

O município de Poços de Caldas encontra-se ao sul de Minas Gerais, possui divisas 

municipais os municípios de Andradas (MG), Botelhos (MG), Caldas (MG), Campestre 

(MG), Divinolândia (SP), São João da Boa Vista (SP) e São Sebastião da Grama (SP) e está a 

449 km da capital do Estado (Belo Horizonte). Possui área total de 546,670 km² (IBGE, 

2017), com uma população de 152.435 habitantes (IBGE, 2010), densidade populacional de 

279,79 habitantes por km² e taxa de urbanização de 97,56% (ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANODO BRASIL, 2017). Em termos físicos, o município se 

situa sobre um Planalto elíptico com uma altitude média de 1.300m, com cotas entre 1.200m e 

1.700m (OLIVEIRA, 2011) (FIGURA 1). 

Segundo o IBGE (2013), o PIB do município é de 5.839.398,46 – em milhões de reais 

correntes, e o PIB per capita é de 32.263,93 (IBGE, 2013).Apresenta 50.313 empregos 

formais, dos quais 1.073 voltaram-se a agropecuária,11.273 para o comércio, 14.448 para a 

indústria e 23.519 para a prestação de serviços. Em termos de valor adicionado sua indústria 
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apresenta índice de 26,43%no Total de Valor adicionado, e o setor de serviços apresenta valor 

de 47,73% no Total de Valor adicionado.  

O município de Poços de Caldas foi fundado no ano de 1872 quando garimpeiros se 

instalaram na região com o intuito de criar gado. Desde então, sofre alterações em seu espaço 

associadas a existência de águas sulfurosas (termais), a instalação dos cassinos e as novas 

políticas públicas sobre o turismo.  

Em relação à economia, os eixos são a agricultura que tem como principal cultivos o 

café; a extração mineral, principalmente de bauxita; e a indústria, concentrada em áreas da 

cidade, que juntamente com o setor de serviços, são a principal fonte de arrecadação 

municipal. Na indústria destaca-se as multinacionais Alcoa, fundada em 1965, e a Danone, 

fundada no ano de 1970.  

 

Figura 1 - Localização do Município de Poços de Caldas 

 

 

Objetivos 
 

Este trabalho tem como principal objetivo fazer uma análise comparativa do uso e 

ocupação da terra do município de Poços de Caldas (MG) dos anos de 1987 e 2017. Além 

disso para melhor entendimento das transformações ocorridas no município foi necessário 

analisar através da evolução da mancha urbana os principais vetores e tendências da 

distribuição espacial e também compreender a dinâmica urbana interna de Poços de Caldas e 

sua importância na esfera local. 
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Metodologia 
 

As principais etapas percorridas para a realização deste trabalho foram a revisão 

bibliográfica, as atividades de geoprocessamento, trabalho de campo e a análise de resultados.  

Na etapa de revisão bibliográfica foram pesquisados nas bibliotecas online da 

Universidade Federal de São Carlos, periódicos online e artigos, além de dados de instituições 

como IBGE e das secretarias municipais de Poços de Caldas, para assim constituir 

fundamentação teórica. 

No que se refere as atividades de geoprocessamento, foi utilizada a base de dados do 

Earth Explorer (USGS), pertencentes a missão Landsat do município de Poços de Caldas, do 

ano de 1987 através do utilizando os sensores Thematic Mapper (TM) - Landsat 1-2, e 

Operational Land Imager (OLI) no ano de 2017 do Landsat 8, com precisão de trinta metros. 

Para elaboração dos mapas temáticos, construção de base de dados georreferenciados, análise 

espacial das informações e mapeamento temático foi utilizado aporte dos software de 

geoprocessamento Qgis 2.14.11 e auxílio do Google Street View (recursos do software 

Google Maps e Google Earth).  

O processo de análise da evolução da mancha urbana constituiu-se na sobreposição 

das manchas urbanas que foram mapeadas e da análise dos dados obtidos das áreas em 

quilômetros quadrados. Os temas de uso e ocupação da terra foram produzidos a partir do 

procedimento de digitalização em tela (on screen). Para fins de averiguar os resultados 

obtidos do ano de 2017 e tirar dúvidas foram utilizadas imagens do Google Earth que fornece 

imagens recentes com detalhes. 

Foram realizados trabalhos de campo nos dias 29 e 30 de janeiro de 2018 para a 

compreensão empírica do tema e também para averiguação e coleta de dados, utilizando 

câmera digital para registro fotográfico e receptor GPS para localização.  

Os mapas de uso da terra foram baseados na legenda do Manual Técnico de Uso da 

Terra do IBGE (2006). Contudo, no mapa do uso da terra do ano de 1987 encontrou-

limitações para a criação de uma classificação mais detalhada, uma vez que a imagem Landsat 

de 1987 possui baixa resolução espacial. Assim, os usos da terra foram divididos em: Urbano, 

Corpos d‘água, Floresta e Outros – que englobam tanto pastagens, áreas antrópicas e 

agricultura.  
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Desenvolvimento 
 

Urbanização e Espaço Urbano 
 

Primeiramente, para definir urbanização, é necessário escolher um referencial teórico. 

Lencioni (2008) adota como um ponto inicial um território e uma sociedade específica, no 

caso, o Brasil. Assim, ela define acidade como um conglomerado sedentário, caracterizado 

pela trocas de mercadorias e também da presença de administração pública. Santos (2003) vai 

de encontro a esta definição, relacionando ainda as questões sociais e suas diferenças. 

Concomitante as ideias de Santos (2003) e Lencioni (2008), Souza (2005), defende 

que a ideia de ―cidade‖ e ―espaço urbano ―partem do pressuposto da utilização de áreas, assim 

como sua diferenciação. Estas diferenças, por sua vez, geram justaposições de diferentes usos 

do mesmo território. Assim, a concepção do termo ―cidade‖ varia dependendo da localidade, 

cada um adotando seus próprios critérios oficiais para definir se uma cidade é um núcleo 

urbano.  

Entende-se o espaço urbano como um produto social, sendo um reflexo de relações 

entre diferentes agentes, afetando e alterando o meio em que atuam. Correa (1989) aponta 

alguns usos que esses agentes podem definir: 

Tais usos definem áreas, como o centro da cidade, local de concentração de 

atividades comerciais, de serviços ou de gestão, áreas industriais, áreas 

residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social (...). Este 

complexo conjunto de usos de terra é, em realidade, a organização espacial 

da cidade, ou simplesmente o espaço urbano. (p. 7) 

Estas diferenças sociais levam a segregação do espaço, sendo reflexo da 

materialização das desigualdades sociais (CORREA, 1989). Como aponta Santos (2003), 

essas relações mudam temporalmente, alterando também a paisagem, sendo as principais a 

fragmentação e articulação, gerando a segregação social (SANTOS 2003).  

O espaço urbano é a área que mais gera e atrai quantidade de deslocamentos 

populacionais, pois nela acumula-se a força de trabalho e de consumo. Isto está também 

vinculado as atividades econômicas ocorridas nestas áreas, conforme a renda dos habitantes 

em determinada área e a seu tamanho demográfico (SOUZA, 2005). 

Como os espaços urbanos são diferentes e singulares geram a necessidade de 

deslocamento – como acessibilidade e mobilidade -, ou seja, de transporte. Desta maneira, há 

uma grande relação entre mobilidade e urbanização, em diferentes escalas, podendo ser 

municipais, regionais, estaduais e nacionais (FERRAZ et al, 2012). Este é um dos principais 
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fatores do processo de urbanização, assim como no de metropolização de regiões. Villaça 

(2001) defende: 

[...] uma terra jamais poderá ser considerada urbana se não for acessível – 

por na pior das hipóteses, mesmo não havendo infra-estrutura, meio do 

deslocamento diário de pessoas – a um contexto urbano e a um conjunto de 

atividades urbanas... e isso exige um transporte de passageiros. (p. 23) 

 

Urbanização em Minas Gerais e no Sul de Minas 
 

No Estado de Minas Gerais a mineração e a urbanização estão historicamente 

vinculadas, uma vez que a primeira foi um marco para a economia estadual e criando vínculos 

tão fortes que estes processos urbanos se tornaram até patrimônio cultural – como no caso de 

Ouro Preto (SIMIONATO, MAGALHÃES e DOMINGUES, 2017). Outra característica 

marcante da mineração no Estado foi o fato dela ser um fator determinante para a integração 

nacional, uma vez que o fluxo e comércio de minério percorriam todo o território mineiro 

(SIMIONATO, MAGALHÃES, DOMINGUES, 2017) (FILETTO e ALENCAR, 2001).  

Especificamente no Sul de Minas Gerais, a ocupação e o início da urbanização datam 

do final do século XVIII. Assim como em todo o território brasileiro, o Sul de Minas Gerais 

se urbanizou em um contexto contraditório, onde há a dualidade entre a inserção do capital 

nas cidades e a economia brasileira ser quase toda voltada para a agricultura (GAMBI et al, 

2012). Entretanto, tanto no Sul de Minas Gerais quanto em todo o estado mineiro, o modo 

peculiar deste padrão de desenvolvimento deu outra perspectiva histórica sobre estas cidades, 

gerando um processo de urbanização mais complexo, uma vez que é mais que o fruto de um 

êxodo rural (SIMIONATO, MAGALHÃES; DOMINGUES, 2017).  

A partir do início do século XX, a entrada do capital – com a melhoria de 

infraestrutura e condições de vida – as cidades da região começam a crescer cada vez mais. 

Em 1872 a região do sul de minas apresentava aproximadamente 260 mil habitantes, em 1907 

apresentava 730 mil habitantes, em 1920 mais de 1 milhão de habitantes, representando cerca 

de 20% da população do Estado de Minas Gerais. Isto está intrinsecamente ligado a dois 

ciclos econômicos temporais, o financiamento da corte e a expansão da economia cafeeira. 

Assim, Filetto e Alencar (2001): 

Ao longo da história do agronegócio do café no Sul de Minas, ocorreram 

processos que atuaram sobre o desenvolvimento socioeconômico da região 

como um todo. A expansão do cafeeiro fez surgir uma paisagem nova – a 

paisagem do café. Onde era mata virgem, apareceram as fazendas 

autosuficientes, emoldurando o planalto, povoando as vastas extensões do 

sul mineiro e provocando o crescimento de muitas cidades. Multiplicaram-se 

as vias férreas, substituindo as trilhas onde predominavam as tropas de 
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burros (o traçado sinuoso das estradas de ferro antigas iam praticamente no 

―rastro‖ do café). (p.7) 

Este padrão de urbanização voltado a cafeicultura muito se deve apouca capacidade 

aurífera na região sul mineira, o que também alterou a configuração urbana da região, uma 

vez que em todo o território mineiro a economia era voltada para a mineração, uma atividade 

não permanente, enquanto a cafeicultura no Sul de Minas Gerais era voltada a subsistência.  

De acordo com o IBGE (2010) os municípios do Sul de Minas Gerais apresentam 

2.588.280 habitantes – divididos em 11 microrregiões, dentre elas, Poços de Caldas. Numa 

escala econômica, o Sul de Minas apresenta o segundo maior PIB do Estado, com destaque 

para a agricultura com produção do café dentre as principais atividades econômicas 

(GOVERNO ESTADUAL DE MINAS GERAIS, 2014). 

 

Urbanização em Poços de Caldas 
 

Percepções de movimentos urbanos próximos a região de Poços de Caldas se iniciam a 

partir do século XVII, onde as águas sulfurosas foram fundamentais para a atração de pessoas 

para a região (PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS, 2018). Assim, observa-se que o 

município sempre teve grande influência turística – devido a estas águas sulfurosas na sua 

configuração urbana (FORTES, 1959). 

Esta relação com as águas sulfurosas remete aos séculos XVII e XVIII, com grande 

influência estatal sobre o território local. Contudo, o constante interesse pela exploração 

sistemática e concretização destes meios – dentre eles, o povoamento e urbanização ocorrem a 

partir do século XIX. No ano de 1872, o presidente da província de Minas Gerais, Joaquim 

Floriano de Godoy, manda desapropriar as terras ao redor destas fontes sulfurosas para ali 

iniciar um povoado, ou seja, o início da urbanização (PREFEITURA DE POÇOS DE 

CALDAS, 2018). Além disto, Oliveira (2011) afirma que o estado foi extremamente 

intervencionista neste momento, uma vez que ajudou a financiar grande parte das vias e do 

centro urbano local – regulamentando o uso de águas termais através de concessões. 

A partir da segunda metade do século XIX a produção de café se difundiu por algumas 

regiões, juntamente com a produção leiteira, acrescentando outras funcionalidades ao 

território que até o momento se chamava Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas. 

Assim, na década de 1870, a vila apresentava cerca de 3 a 4 mil habitantes (ANDRADE, 

2011). Atrelado a este momento, cabe destacar a chegada da Companhia Mogiana de Estradas 

de Ferro, no ano de 1886, uma chegada extremamente importante de cunho municipal, pois 
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logo dois anos depois, no ano de 1888 o município é emancipado e batizado de Poços de 

Caldas (MEGALE, 2002). 

Já início do século XX, o que vemos no município é uma grande dependência da 

economia agrária, simultaneamente ao movimento de expansão demográfica que dá 

surgimento a um núcleo urbano, com organizações sociais e políticas, naturais de qualquer 

processo de urbanização (OLIVEIRA, 2014) e (SANTOS, 2003). Andrade (2011) aponta que 

ao longo das três primeiras décadas do século XX, o município recebe diversas benfeitorias 

paisagísticas, com a construção de parques, jardins, escolas, estradas, arruamentos e sistema 

de saneamento. Isto ocorre associada à existência dos balneários que promovem a 

configuração turística que a cidade começa a apresentar (MEGALE, 2002). 

A partir deste momento, com a urbanização a todo vapor, a cidade se expandindo, 

duas outras atividades começaram a impulsionar o crescimento da cidade: o turismo e os 

jogos (PREFEITURA DE POÇOS DE CALDAS, 2018).Contudo, é importante ressaltar que 

há uma relação intrínseca entre as águas sulfurosas e os jogos, uma vez que ambos atraíam 

turistas para o município, dando um caráter diferenciado na expansão urbana municipal. 

Sobre isto, Oliveira (2011) afirma que o desenvolvimento de Poços de Caldas ocorreu dentro 

de padrões para atrair um público externo, sendo assim o planejamento urbano no município 

foi uma experiência precoce na região. 

O desenvolvimento urbano local esteve ligado a condições muito específicas, atreladas 

ao turismo e a fim de atrair um público abastado, modificando, desta forma, o padrão de 

urbanização, oferecendo uma infraestrutura voltada para visitantes – como balneários, hotéis, 

cassinos, estações rodoviárias, etc. (OLIVEIRA, 2014) e (PLANO DIRETOR DE POÇOS 

DE CALDAS, 2006). Pode-se citar como fruto dessa infraestrutura criada a construção da 

Thermas Antônio Carlos e o Palace Cassino e o Palace Hotel. 

Contudo, com a proibição dos jogos de azar na década de 1940, Poços de Caldas 

sofreu um grande déficit econômico devido a diminuição de turistas, e o município necessitou 

buscar outras formas de expansão econômica e urbana. Assim, a partir deste momento, o 

município passa a abrigar indústrias voltadas a atividades mineradoras, uma vez que a região 

é rica em alumínio (PLANO DIRETOR DE POÇOS DE CALDAS, 2006). 

Desta forma, a partir da década de 1950, Poços de Caldas tem uma economia 

diversificada, dividido entre a agropecuária, a indústria e comércio, juntamente com o turismo 

(ANRADADE, 2011). Atualmente, Poços de Caldas tem os setores secundários e terciários 

responsáveis por mais de 92% da População Economicamente Ativa e 97% do Produto 
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Interno Bruto municipal (ANDRADE, 2011). Assim, pode-se considerar Poços de Caldas 

majoritariamente urbana, com 97% da população se instalado na região urbana. De acordo 

com Andrade (2011) entre os anos de 1950 e 2010, município teve um acréscimo de 127 mil 

habitantes, associado a movimentos pendulares e migratórios.  

 

Resultados e Discussões 
 

O município de Poços de Caldas apresentou expansão significativa em sua malha 

urbana entre o ano de 1987 e 2017. No mapa abaixo, é possível observar sua evolução em um 

espaço de tempo de trinta anos. A área urbana no município expandiu 31.654 km² durante 

estes trinta anos. Em 1987 possuía 33.784 km², correspondendo a 6,18% da área total do 

município, já em 2017 o município apresenta 65,438 km² o que corresponde a 11, 97% da 

área total do município (Figura 2). 

Nota-se que a expansão urbana no município de Poços de Caldas ocorre seguindo o 

traçado das rodovias BR-146, no sentido sul e leste, e BR- 257, no sentido oeste. Isto revela 

que a urbanização no município ocorreu de forma semelhante a muitos municípios brasileiros, 

onde o desenvolvimento urbano ocorre ao longo de rodovias, reflexo na facilidade do fluxo de 

pessoas, comércio e informação. Destaca-se que a BR- 257 liga o município ao Estado de São 

Paulo, o que além de ser um atrativo do ponto de vista imobiliário, facilita o fluxo de pessoas 

e mercadorias entre o município e o Estado de São Paulo. 

Nota-se também que a expansão urbana municipal se deu principalmente no sentido 

sul, devido ao aumento de políticas públicas habitacionais – como o Minha Casa Minha Vida 

– com maior concentração da população de baixa renda. Vale destacar que a configuração 

urbana da zona sul da cidade apresenta características diferentes, onde esta região apresenta 

uma independência em relação as outras da cidade – uma vez que ela apresenta pontos de 

relações pessoais, como praças, e pontos de comércio, como supermercados, lojas e 

farmácias. 

A oeste o que pode se observar é o início do espraiamento do município coma 

instalação de loteamento fechados, um dos fatores que também podem ser apontados para o 

crescimento urbano nesta área é a instalação de instituições educacionais como a PUC e a 

Unifal, o que fez com que kitnets também sejam corriqueiras nesta área e o fato desta área ser 

fronteiriça ao Estado de São Paulo. A leste o que se observa é uma mistura de loteamentos 

fechados e de casas de programas sociais na região. Já o centro tradicional da cidade, cada vez 
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mais, apresenta apenas características comerciais, com pouca ocupação voltada ao uso 

residencial.  

A instalação de empresas multinacionais no município, juntamente com a criação 

pólos industriais, também influenciaram a expansão da malha urbana do município. Poços de 

Caldas também se tornar um pólo econômico na região também atrai pessoas de outras 

regiões próximas ao município, possibilitando assim observar esta relação trabalho-habitação 

de forma significativa. 

 

Figura 2 - Evolução da mancha urbana no Município de Poços de Caldas entre 1987 e 2017

 
Fonte: Autor 

 

Sobre o uso e ocupação da terra destaca-se que tanto em 1987 quanto no ano de 2017 

o uso denominado pelo autor como Outros – nele se incluem pastagens, área antrópicas, 

agricultura – é a maior parte da totalidade da área municipal. O uso Outros no ano de 1987 

compunha aproximadamente 68,41% de toda a área do município, enquanto no ano de 2017 

compõe aproximadamente 53,16% da totalidade municipal. A diminuição desta área é reflexo 

principalmente justamente da expansão urbana.  

Contudo, a partir dos anos 2000, políticas de reflorestamento começaram a ser 

implantadas em Poços de Caldas, devido à grande degradação ambiental que exploração 
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mineral trouxe, o que gerou um crescimento do uso Florestas; enquanto no ano de 1987 as 

Florestas representavam aproximadamente 24,20% da área total do município, no ano de 2017 

este mesmo uso apresentou 33,36% da totalidade da área municipal. O mapa e a tabela abaixo 

comparam o uso e ocupação da terra no município de Poços de Caldas nos anos de 1987 e 

2017 (Figura 3) (Tabela 1). 

 

Figura 3 - Usos do Solo nos anos de 1987 e 2017 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 1 – Comparação entre os Usos da Terra no município de Poços de Caldas entre os anos de 

1987 e 2017 

  
 

Fonte: Autor 

 

Considerações Finais 
 

A evolução do município de Poços de Caldas ao longo de trinta anos aconteceu de 

forma significativa, principalmente ao longo das rodovias BR-146 e BR-257, reflexo 

juntamente ao crescimento urbano que o Estado de Minas Gerais passou por esse período. 

Uso Area 1987 (km) Area 2017 (km) Porcentagem (1987) Porcentagem (2017) 

Floresta 132.208 182.317 24,20% 33.36 % 

Urbano 33.374 65.348 6.18% 11.97 % 

Corpos d´Água 6.666 8.275 1.21% 1.51% 

Outros 374.018 290.646 68.41% 53.16% 

Total 546.676 546.676 100% 100% 
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Juntamente ao crescimento do Estado mineiro, a proximidade do município ao Estado de São 

Paulo também teve grande influência neste crescimento, pois a BR-257 justamente liga o 

município de Poços de Caldas ao Estado paulista. Destaca-se também que o crescimento 

urbano se deu principalmente nas regiões sul, leste e oeste do município. 

A instalação de grandes industrias no município, como a Danone e a ALCOA foram 

importantes para o desenvolvimento urbano no município, uma vez que foram responsáveis 

por atrair maior fluxo de pessoas, de emprego. As políticas de reflorestamento também foram 

importantes para a recuperação da área verde local, uma vez que as mineradoras estavam 

deteriorando todo o solo e a área verde poços-caldense. 

Nota-se também uma mudança na configuração urbana a partir dos anos 2000, onde se 

evidência a formação de loteamentos fechados em algumas regiões, assim como o 

funcionamento de algumas políticas públicas, responsáveis por auxiliar o crescimento urbano 

em diferentes escalas. Contudo, o que se nota é um distanciamento cada vez maior entre 

habitantes de diferentes esferas sociais, com maior concentração da esfera social menor na 

região sul da cidade, enquanto a região oeste apresenta maior concentração da esfera social 

mais elevada. 

Assim, podemos constatar que a tendência futura no desenvolvimento urbano no 

município de Poços de Caldas é a continuidade de construções de loteamentos fechados, o que 

fará com que ocorra a segregação social no município – produto que ocorre em diversos 

municípios no nosso país. 
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Resumo:O presente artigo apresenta alguns conceitos e reflexões relacionados ao espaço urbano, com luz 

sobre as ocupações marginais, que ocorrem, frequentemente, de forma desordenada, podem vir a gerar diferentes 

modificações nos ambientes geológico e geomorfológico, denominadas tecnógenos, como: depósitos de lixo; 

escavações; aterros; dentre outras e, consequentemente, riscos às comunidades locais. O trabalho aborda ainda o 

papel do Plano Diretor como instrumento de gestão ambiental urbana, tanto como elemento gerador destas 

feições, como de recuperação das mesmas.  

Palavras-chave:Espaço urbano. Exclusão;Segregação; Áreas marginais; Tecnógenos. 

 

 

Resumen:El presente artículo presenta algunos conceptos y reflexiones relacionados al espacio urbano, con 

luz sobre las ocupaciones marginales, que ocurren a menudo de forma desordenada, pueden generar diferentes 

modificaciones en los ambientes geológico y geomorfológico, denominadas tecnógenos, como: depósitos de 

basura; excavaciones; vertederos; entre otras y, por consiguiente, riesgos a las comunidades locales. El trabajo 

aborda también el papel del Plan Director como instrumento de gestión ambiental urbana, tanto como elemento 

generador de estas características, como de recuperación de las mismas. 

Palabras clave:Espacio urbano; La exclusión; Segregación; Áreas marginales; Tecnógenos 

 

 

Introdução 

 

A literatura sobre o processo de produção capitalista esclarece o seu caráter 

concentrador de renda, poder econômico, político e simbólico. Ao mesmo tempo em que o 

mesmo fomenta a expropriação, espoliação e a segregação. 

Ao sublinharmos os debates sobre a construção dos espaços urbanos, tomando como 

referência, entre outros autores, Lefebvre (2008), Silva (2016), Vasconcelos (2016), Smith 

(2007), cumpre salientar que a construção de centralidades e espaços marginais vai além de 

noções geométricas, e tem relação direta com ações de pessoas e grupos de interesse que 

agem a partir de redes, como crava Lefebvre (2008). 

Neste sentido, as ações mobilizadas a partir de redes de centralidades possuem caráter 

estratégico nos processos de reestruturação, valoração e requalificação das cidades. São elas 

que articulam de forma decisiva os sistemas de transporte e do uso do solo, da estruturação 
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dos espaços urbanos, das suas centralidades e marginalidades, como provoca Silva (2016). 

Neste ambiente de construção dos espaços urbanos, a ciência e a técnica ocupam papel central 

desde a Revolução Industrial do Século XVIII. 

Este texto tem por objetivos: apresentar conceitos; estabelecer uma relação entre a 

dinâmica urbana e a formação dos tecnógenos; e propor uma reflexão sobre o papel do Plano 

Diretor como instrumento de gestão do espaço urbano. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos se constituíram de duas etapas principais: (1) 

levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos e processos citados; e (2) 

levantamento de campo relacionado às feições tecnogênicas mais comuns presentes em áreas 

urbanas. Foram observadas feições existentes nos municípios de Jaú, Barretos e São Carlos, 

no Estado de São Paulo; e nos municípios de Marabá, Parauapebas e Rondon do Pará, no 

Estado do Pará. A coleta de dados resulta de atividades e aulas de campo realizadas desde 

2010. 

 

1. Reestruturação Urbana – Novas Centralidades e Áreas Marginais 

 

Para Lefbvre (2008),  

O urbano, isto é, a sociedade urbana ainda não existe e, contudo, existe 

virtualmente; através das contradições entre o habitat, as segregações e a 

centralidade urbana que é essencial à prática social, manifesta-se uma 

contradição plena de sentido (p. 84). 

Silva (2016) destaca a importância estratégica do conceito centralidade urbana dentro 

dos processos de reestruturação e requalificação urbana. 

Esta torna-se fundamental, não só na análise, caracterização e compreensão 

das estruturas urbanas e do seu funcionamento, mas também no seu 

planejamento. O desenvolvimento de redes de centralidades nas diversas 

escalas urbanas constitui, atualmente, um dos aspectos estratégicos da 

reestruturação e requalificação das cidades, e que de forma mais decisiva 

permite articular os sistemas de transportes e o uso do solo, dando resposta 

nomeadamente às orientações estratégicas dos projetos de reestruturação, os 

quais preconizam o desenvolvimento de uma cidade policêntrica, o 

desenvolvimento de redes de centralidades locais e a estruturação dos 

espaços de urbanização difusa e de construção dispersa (SILVA, 2016. p.3). 
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Ao mesmo tempo da formação dessas novas centralidades, novas áreas marginais 

aparecem, ou seja, toda uma dinâmica gerada pelo movimento do capital. Para Carlos (2015), 

essa nova ―ordem‖ se estabelece a partir da ação dos promotores imobiliários 

vinculada às estratégias do sistema financeiro que orienta e reorganiza o 

processo de reprodução espacial através da fragmentação dos espaços 

vendidos e comprados no mercado (CARLOS, 2015, p. 27). 

As interpretações de Carlos se aproximam dos postulados críticos de Raffestin, quando 

o mesmo investiga a construção de centralidades e realça aspectos econômicos, bem como o 

papel que cada classe social ocupa no processo da definição do espaço. Neste sentido, o autor 

sublinha: 

As grandes "centralidades" contemporâneas foram fundadas sobre um 

pequeno número de relações econômicas significativas, as que se ligaram 

sob a perspectiva da Revolução Industrial. A coesão dessas centralidades é 

assegurada pela convergência da ciência e da técnica, que deu origem à 

grande indústria –a unidade do projeto sendo representada pelo crescimento 

e pela abundância da economia. E preciso dizer que se trata, muito 

provavelmente, de um pseudocrescimento e de uma pseudo-abundância, se 

observarmos um pouco os efeitos dessa unidade imposta pela violência e 

pela alienação do trabalho parcelado [...]. Falar de centralidade e de 

marginalidade é apresentar a bifacialidade de cada um desses sinais e 

mostrar, assim, que o espaço não é significativo por si mesmo: ele só 

significa alguma coisa quando ligado a uma intenção. Fazer referência ao 

centro ou à periferia é cristalizar uma relação em termos geométricos e, por 

isso, torná-la estática. Se quisermos construir uma análise a partir de noções 

dinâmicas, é preciso falar de organizações ou de grupos em situação de 

centralidade e de organizações ou de grupos em situação de marginalidade 

(RAFFESTIN, 1993. p. 188-189). 

Lefebvre (2008) defende que não existe realidade urbana sem centro, seja ele 

comercial, simbólico, de informação etc. ―mas todo centro destrói a si próprio. Ele se destrói 

por saturação; ele se destrói porque remete a uma outra centralidade; ele se destrói na medida 

em que suscita a ação daqueles que ele exclui e expulsa para as periferias‖ (p. 85). Já, 

Vasconcelos (2016), ao tratar do tema tendo como foco de análise as dinâmicas do Brasil, 

sublinha que: 

A noção de periferização no Brasil está substituindo a de marginalização 

espacial. Essa noção é muito mais forte da de marginalização, mas com um 

componente espacial mais forte. [...] Ela é frequentemente confundida com a 

noção de exclusão ou aparece como sinônimo de pobreza (p.31). 

Noutro plano, Smith (2007) defende que o movimento do capital que leva atividades 

industriais, comerciais, residenciais para as áreas suburbanas, pela disponibilidade de terras 

mais baratas, é denominado de Suburbanização. Este movimento resulta em uma mudança 
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recíproca dos níveis de renda da terra, enquanto o preço da terra nas áreas suburbanas eleva-se 

com a proliferação de novas construções, o preço relativo da terra nas áreas centrais cai.  

Segundo o autor, o processo de Suburbanização representa uma simultânea 

centralização e descentralização do capital e da atividade humana no espaço geográfico, sendo 

nos centros urbanos, um processo descentralizador e, consequentemente, um dos importantes 

processos responsáveis pela origem e forma da reestruturação urbana. Além da 

Suburbanização são citados, também, os seguintes fatores como sendo intrínsecos à 

reestruturação urbana: a desindustrialização das economias capitalistas avançadas e o 

crescimento do emprego no setor de serviços; a centralização espacial e simultânea 

descentralização do capital; a queda na taxa de lucro e os movimentos cíclicos do capital; as 

mudanças demográficas e nos padrões de consumo. 

Com a elevação do preço da terra das áreas suburbanas e de novas áreas centrais, os 

grupos de menor renda são novamente empurrados para novas áreas marginais, onde a 

ocupação se dá, geralmente, de forma desordenada ou migram para as antigas áreas centrais 

mais desvalorizadas e que ainda não passaram por processos de revitalização. Estas ocupações 

desordenadas ocorrem, na maioria das vezes, em áreas geotecnicamente desfavoráveis e 

podem vir a gerar diferentes modificações nos ambientes geológico e geomorfológico, 

denominadas tecnógenos, algumas destas, intrinsicamente relacionadas ao risco geológico e 

ambiental. 

 

2. Os Tecnógenos como registros da dinâmica urbana e da exclusão socioespacial 

 

Os Tecnógenos são o resultado das intervenções antrópicas no ambiente geológico-

geomorfológico. Estas feições podem ser construídas (lixões, aterros) ou surgirem como o 

resultado da aceleração antrópica de processos geológicos naturais (erosões, áreas de 

assoreamentos). Nas áreas urbanas, a ocupação acelerada e desordenada são um dos principais 

fatores de aceleração desses processos e, consequentemente, da degradação destas áreas. A 

falta ou ineficiência de políticas públicas de infraestrutura também são fatores determinantes 

para a degradação do meio ambiente urbano. 

Estas áreas impactadas negativamente comprometem a qualidade ambiental e expõem, 

frequentemente, estas comunidades a riscos ambientais.  

Vivemos em uma ―Sociedade de Riscos‖ (BECK, 1992, 1994; GIDDENS, 

1991, 1995), onde a poluição ambiental não respeita fronteiras e onde os 
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riscos nos submetem a todos. Contudo, se isto serve enquanto paradigma 

conceitual para refletirmos sobre mudanças globais, o conceito obscurece o 

fato de que as hierarquias continuam e se acentuam e de que, pelo menos por 

enquanto, os riscos ambientais têm limites e são sofridos pelos mais pobres, 

pelas classes subalternas. E, justamente porque são empurrados para os mais 

vulneráveis, tornam-se insolúveis, invisíveis, mas crescentes 

(HERCULANO, 2002. p. 2). 

Estas feições de degradação estão, geralmente, localizadas em áreas marginais, ou que 

já foram marginais; locais, em sua grande maioria, não adequados geotecnicamente. O tipo e a 

evolução dos processos que levam à degradação destes ambientes estão relacionados à 

geologia, ao relevo, à vegetação, ao clima, ao tempo, e às diversas formas de intervenção 

antrópica.   

O ambiente urbano nos trópicos, no entanto, degrada-se extremamente 

rápido devido à natureza do ambiente e a disseminação extremamente rápida 

das áreas urbanas. Existe alguma generalização, apesar do limitado número 

de estudos sobre as cidades tropicais. Por exemplo, a precipitação tropical 

geralmente é intensa, independentemente do tipo (tempestades localizadas, 

rajadas, monções, grandes tempestades). Hudson (1971) descreve o poder da 

chuva tropical como 16 vezes maior do que o da chuva em áreas temperadas. 

Após mudanças no uso da terra e gradiente de inclinação, portanto, o 

ambiente é degradado com maior eficiência por erosão acelerada, 

movimentos de massa, transporte de sedimentos, inundações e modificação 

de canais (GUPTA, 2002. p. 738 – 739) [tradução do autor]. 

Com relação ao aspecto da renda da terra Casseti (1991) defende que ela responde pela 

discriminação no processo de apropriação do espaço, individualizada como ―espaço-

mercadoria‖ nas revelações de produção capitalista. O espaço, com seu preço determinado 

pela lei de mercado, traduzida pela especulação imobiliária, reserva os compartimentos 

geomorfológicos susceptíveis de desencadeamento de ―catástrofes naturais‖, à ocupação 

clandestina pelos desprovidos de recursos ou marginalizados pelo sistema de produção. O 

autor enfatiza que a ocupação de tais compartimentos exige obras de contenção caríssimas, 

impossíveis de serem realizadas por aqueles que nem direito à terra tem.  

Desta maneira, a não adequação inicial destas áreas para a ocupação cria uma situação 

de risco para estas comunidades, risco este que é tratado por alguns estudiosos como Injustiça 

Ambiental
2
. 

[...] entende-se por Injustiça Ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 

desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento 

                                                 
2
[...] entende-se por Injustiça Ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos 

danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos 

raciais discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis (HERCULANO, 2002. p. 2). 
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a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, grupos raciais 

discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis 

(HERCULANO, 2002. p. 2).  

Segundo Guimarães (1984) apud Nahas (2009), em razão do aprofundamento da 

denominada ―consciência ecológica‖ provocada pelo agravamento da degradação ambiental 

urbana e dos problemas globais, o conceito de qualidade de vida vinculou-se, também 

indissociavelmente, ao de qualidade ambiental. Assim, ―qualidade de vida urbana‖ é 

expressão que abrange o conceito de qualidade de vida e o de qualidade ambiental, mas, além 

disso, é conceito espacialmente localizado, reportando-se ao meio urbano. 

Porto e Milanez (2009) citam quatro grupos geradores de conflitos e injustiça 

ambiental no Brasil: O uso da terra na produção agrícola e animal; mineração e produção 

industrial; produção de energia e grandes obras de infraestrutura e conflitos urbanos 

associados à moradia e à infraestrutura. Quanto ao último grupo, os autores associam os 

seguintes impactos ambientais:  

Falta de oferta imobiliária para população de baixa renda; Expansão de áreas 

faveladas sem infraestrutura urbana; Desastres, como enchentes e 

deslizamentos em favelas, e acidentes químicos ampliados em áreas de risco 

densamente povoadas; Construção de prédios, condomínios e favelas em 

áreas contaminadas e proximidade de lixões; Falta de saneamento básico 

(água potável, esgoto e coleta de lixo); Violência urbana, principalmente em 

áreas pobres das periferias atingindo grupos vulneráveis, como jovens e 

negros; Especulação mobiliária e estigma contra populações pobres em áreas 

―verdes‖ (PORTO; MILANEZ, 2009, p. 1989). 

Essa distribuição desigual dos serviços urbanos representa a fragmentação e 

hierarquização da cidade, sendo um componente importante também da segregação 

socioespacial. Para Vasconcelos (2016, p. 22), ―a cidade fragmentada corresponde a uma 

mistura de usos desconectados, mal articulados pelas infraestruturas de transporte‖. Esse 

isolamento geográfico gerado por essa falta de articulação das infraestruturas de transportes e 

demais serviços públicos básicos está relacionado a outro conceito de extrema importância 

para o ambiente urbano, o de exclusão.  

Intrinsicamente relacionado ao conceito de exclusão, que possui na literatura uma 

conotação principalmente social, o conceito de segregação aparece associado, não somente 

aos indivíduos, mas também, aos espaços e formas. Segundo Vasconcelos et al. (2016, p. 9), 

―a segregação espacial insere-se na produção do espaço, consistindo, juntamente com as suas 

consequentes formas, em um dos mais importantes processos do espaço urbano‖. 
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Tais considerações nos remetem a pensar na segregação urbana como 

conteúdo intrínseco à constituição do espaço urbano capitalista, 

fundamentado na propriedade privada da terra e na valorização do capital 

como sentido último da reprodução social. A paisagem urbana revela 

desigualdades que são socioespaciais, porque fundamentadas num processo 

contraditório de produção social do espaço, no qual a valorização/circulação 

de capitais de diferentes níveis (locais, regionais e globais) pressupõe a 

produção da cidade (da metrópole, do urbano) como condição e meio de sua 

própria realização, o que implica a adoção de estratégias e alianças (no plano 

econômico e no econômico e político) que buscam viabilizar seus objetivos, 

qual seja, a reprodução ampliada (ALVAREZ, 2016. p. 113). 

A partir de observações de campo, as modificações geológicas e geomorfológicas mais 

frequentes associadas a este processo de segregação, de isolamento geográfico e derivadas da 

falta de infraestrutura pertencem, predominantemente, a duas classes de Terrenos 

Tecnogênicos: Terrenos Tecnogênicos de Agradação e Terrenos Tecnogênicos de 

Degradação, segundo classificação proposta por Peloggia et al. (2014). Dentre os depósitos 

pertencentes à primeira classe estão: os construídos de primeira geração (sobre terrenos 

naturais, escavados ou erodidos: aterros; bota-foras; depósitos de lixo) e os induzidos de 

primeira geração (depósitos sedimentares em fundos de vale, os aluviais; e encostas e os 

coluviais). À Classe dos Terrenos Tecnogênicos de Degradação podem ser citadas, como 

predominantes na matriz urbana, as cicatrizes tecnogênicas induzidas (erosões pluviais e 

escorregamentos) e as cicatrizes tecnogênicas construídas (superfícies de escavação).  

À Classe de Terrenos Tecnogênicos Modificados (áreas com solos contaminados) 

aparece tanto como um elemento fragmentador do espaço, quando associada a um centro 

industrial atual ou desativado, ou como um elemento de resposta ao lançamento de resíduos e 

efluentes domésticos não tratados diretamente no solo, em uma área sem infraestrutura de 

saneamento. 

Neste sentido, alguns instrumentos de gestão ambiental podem ser visualizados, 

contraditoriamente, tanto como ferramentas de gestão sustentável e gerenciamento da 

expansão urbana, com o objetivo de se evitar a formação destas feições; como, quando 

somente embasados nos eixos político e econômico, fator gerador dessas feições de 

degradação e áreas de risco. 

 

3. As novas Centralidades e os Instrumentos de Gestão Urbana – Plano Diretor 

 

A situação desejável, onde poder público e sociedade civil atuem através da utilização 
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de instrumentos coparticipativos, só pode ser atingida através da Educação Ambiental (EA).  

Para Da Silva e Hainard (2005) os principais aspectos relacionados aos processos de 

decisão e de planificação em escala local, típicos do ambiente urbano, são:  

Acesso a uma moradia saudável e segura, à água tratada, a um ar limpo; 

sistema de esgoto e serviços de recolhimento e tratamento de lixo doméstico; 

transporte público e existência de espaços verdes; informação e educação 

para todos, principalmente em matéria de saúde e nutrição; e consideração 

da existência de disparidades e precariedades econômicas e sociais para 

garantir condições de vida decentes (DA SILVA; HAINARD, 2005, p. 70). 

Ribeiro e Vargas (2001) apresentam os instrumentos tradicionais da gestão urbana em 

quatro formatos distintos: os instrumentos normativos, que incluem as legislações de uso e 

ocupação do solo, a regulamentação de padrões de emissão de poluentes nos seus diversos 

estados – líquido, sólido e gasoso, dentre outros; os instrumentos de fiscalização e controle 

das atividades para que estejam de acordo com as normas vigentes; os instrumentos 

preventivos, caracterizados pela delimitação de espaços territoriais protegidos (parques e 

praças), pelas avaliações de impacto ambiental, análises de risco e licenciamento ambiental; e 

os corretivos, que constituem as intervenções diretas de implantação e manutenção de 

infraestrutura de saneamento, plantio de árvores, formação de praças, canteiros e jardins, 

obras de manutenção, serviços de coleta de resíduos etc. 

Os quatro grupos apresentados apresentam importância equitativa, porém, quanto 

maior o foco da gestão nos instrumentos preventivos, menores os danos socioambientais, e 

consequentemente, menores os gastos em intervenções corretivas. 

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal de 1988, é um instrumento de gestão urbana que: 

Estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental (LEI 10.257/2001). 

Se observada a comparação entre gestão e planejamento urbano, apresentada por 

Carvalho e Rodrigues (2017) que, citando Marcelo Lopes de Souza (2010), colocam 

referenciais temporais distintos para os conceitos. O conceito de gestão estaria relacionado às 

ações do presente, enquanto o conceito de planejamento seria a preparação para ações futuras. 

Neste contexto, o Estatuto da Cidade poderia ser classificado como um instrumento de 

planejamento urbano, pois fornece diretrizes e ferramentas para que a gestão aconteça.  

O Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
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urbana ―deve assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas [...]‖ (BRASIL, Art 39, 

2001) e se configura dentro da própria Lei como um instrumento de planejamento. 

Nesta mesma linha de entendimento sobre a não neutralidade da intervenção estatal 

sobre o espaço urbano, foi a colocada por Carvalho e Rodrigues (2017): 

Ao mesmo tempo em que ele concilia os interesses latentes da luta de 

classes, atua como indutor do crescimento econômico empresarial. O Estado, 

pois, se torna um aliado precioso do Capital, já que a classe política 

municipal costuma ser cooptada pelo poder econômico desde a campanha 

eleitoral, tornando-se mais suscetível em favorecer os interesses dos grupos 

dominantes em detrimento do bem-estar da coletividade (CARVALHO; 

RODRIGUES, 2017, p. 81). 

Para que a expansão urbana aconteça de forma sustentável, promovendo a qualidade 

ambiental, a qualidade de vida e a justiça ambiental; todos os fatores ambientais: os 

antrópicos (econômico, político e social); os bióticos e os abióticos devem ser caracterizados 

e considerados de forma equitativa pelo poder estatal, desta forma, a participação social é de 

extrema importância.   

A fase de caracterização ambiental é fundamental para a elaboração e revisão de um 

plano de expansão urbana, pois, fornece informações sobre a vulnerabilidade do meio às 

diferentes intervenções, minimizando, assim, os impactos socioambientais, e 

consequentemente, o surgimento de áreas degradadas e de risco. 

Dessa maneira, a cartografia geotécnica, instrumento de caracterização e previsão de 

comportamento dos fatores do meio físico foi incluída como ferramenta do Plano Diretor em 

2012, pela Lei 12.508, sendo fundamental para a elaboração e revisão destes planos.  

Sobreira e Souza (2012) apresentam três níveis de cartas geotécnicas aplicadas ao 

planejamento urbano: as Cartas de Suscetibilidade, as Cartas de Aptidão à Urbanização e as 

Cartas de Riscos Geológicos. 

Os municípios brasileiros, atualmente, caminham para a coparticipação, poder público 

e sociedade, na elaboração e revisão de seus Planos Diretores (Araraquara/SP; Jandira/SP; 

Itajaí (SC); Marabá/PA), porém, de forma muito lenta e favorável aos eixos econômico e 

político. Essas áreas de expansão, direcionadas pelo interesse de apenas alguns grupos, podem 

gerar degradações, tanto nos novos centros projetados, como nas áreas marginais associadas a 

estes, pois, não levam em consideração a viabilidade ambiental da área. É necessário, ainda, 

lembrar o alto custo para a recuperação dessas áreas urbanas. 
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[...] os Tribunais de Justiça Estaduais Brasileiros têm admitido, em números 

incontáveis, ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à falta de 

participação popular, não apenas nos processos de elaboração e implantação 

de planos diretores, mas também nas mais diversas situações que impliquem 

direta ou indiretamente na modificação de preceitos do plano diretor, sem 

que houvesse efetivamente a participação popular nas decisões da cidade. 

(DA SILVA e DA SILVA, 2015, p. 215). 

Para Maricato, 2001 apud Faccio (2006) um plano normativo deve estar 

comprometido com uma esfera de gestão democrática e outra operacional para que não se 

esgote na aprovação da lei. 

 

Considerações Finais 

 

A atual dinâmica urbana da grande maioria dos municípios brasileiros tem por 

impulso, principalmente, os fatores econômico (capital) e político, ou seja, o espaço como 

mercadoria, produzindo assim, segregação espacial, exclusão e, consequentemente, a 

degradação da qualidade ambiental e de vida. Algumas feições tecnogênicas (tecnógenos) se 

apresentam como registros desta dinâmica, sendo predominantes os depósitos e cicatrizes 

pertencentes às classes dos Terrenos Tecnogênicos de Agradação, e aos Terrenos 

Tecnogênicos de Degradação.  

Dentre os depósitos pertencentes à primeira classe, estão os construídos de primeira 

geração (sobre terrenos naturais, escavados ou erodidos: aterros; bota-foras; depósitos de lixo, 

etc.) e os induzidos de primeira geração (depósitos sedimentares em fundos de vale e 

encostas). À Classe dos Terrenos Tecnogênicos de Degradação podem ser citadas como 

predominantes na matriz urbana, as cicatrizes tecnogênicas induzidas (erosões pluviais e 

escorregamentos) e as cicatrizes tecnogênicas construídas (superfícies de escavação). 

Neste contexto, o Plano Diretor pode ser visto tanto como uma ferramenta para o 

direcionamento e gestão da expansão urbana, isto quando baseado nas limitações e 

potencialidades de todos os fatores ambientais (mediante as diversas intervenções antrópicas, 

de forma equitativa); quanto como sendo um dos fatores de formação dessas feições, quando 

elaborado e revisado apenas com base em interesses econômicos e políticos.  

Sendo assim, somente com uma participação social plena e amparada por instrumentos 

técnicos, como a cartografia geotécnica, a expansão urbana poderá ocorrer de forma 

sustentável, minimizando, assim, os conflitos socioambientais. 
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Resumo:O assédio do mercado imobiliário sofrido pela população da favela do Jardim Panorama (Morumbi-

Butantã/SP), junto com outras formas de constrangimento: planejamento urbano, opressão policial, crime 

organizado e etc, produzem uma situação em que o privado e o público, o legal e o ilegal, se confundem em uma 

trama que modifica as relações de identidade da população local com a cidade. Procuramos investigar os 

processos de formação da propriedade privada da terra nesse contexto, com ênfase no papel do crime organizado 

na facilitação/organização do território para incorporação nas dinâmicas imobiliárias, visto que o território da 

favela, localizado à margem oeste do Rio Pinheiros, ao lado do Complexo Cidade Jardim, se reafirma como 

território reserva. Espera-se, portanto, revelar novos conteúdos presentes na trama entre Crime Organizado, 

Estado e Capital. 

Palavras-chave:Geografia Urbana; Mercado Imobiliário; Propriedade privada da terra; Estado de Exceção; 

Crime Organizado; 

 

Resumen:El asedio del mercado inmobiliario que sufre la población de la favela del Jardín Panorama 

(Morumbi-Butantã / SP), junto a otras formas de constreñimiento: planificación urbana, opresión policial, crimen 

organizado y etc, producen una situación en la cual lo privado y lo público, lo legal y lo ilegal, se confunden en 

una trama que cambia las relaciones de identidad de la población local con la ciudad. Buscamos investigar los 

procesos de formación de la propiedad privada del suelo en ese contexto, destacando el papel del crimen 

organizado en la facilitación y organización del territorio para su incorporación en las dinámicas inmobiliarias, 

teniendo en cuenta que el territorio de la favela – ubicado a la orilla oeste del Río Pinheiros y al lado del 

conjunto de edificios corporativos ―Cidade Jardim‖ – se reafirma como ―territorio-reserva‖. Se espera, de esa 

manera, revelar los nuevos contenidos presentes en la trama entre Crimen Organizado, Estado y Capital. 

Palabras Claves:Geografía Urbana; Mercado inmobiliario; Propiedad privada de la tierra; Estado de 

Excepción; Crimen Organizado 

 

 

Introdução 

 

 Lefebvre (2009), aponta para uma tendência a um processo mundial de urbanização 

sem que haja necessariamente maciça industrialização na América do Sul e na África - ao 

contrário do caso da Europa. Para o autor, à medida que as estruturas agrárias se dissolvem, a 

população camponesa migra para as cidades em busca de trabalho e subsistência, uma vez que 

as explorações das quais se originam tendem a desaparecer pelo jogo dos preços mundiais. 

Isto é os países de centro impõe uma outra lógica de produção e consumo ao mundo e que 

perpassa o urbano. Para pensarmos, então, sobre a formação das periferias na metrópole de 

São Paulo é inegável a necessidade de articulação de processos mundializados na produção e 

reprodução do espaço urbano com processos locais e da investigação sobre a dialética entre o 

atraso e o moderno no contexto da relação campo-cidade no Brasil. 
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Para Da Matta, Lall e Wang (2007) a região Sudeste possui quatro milhões de pessoas 

vivendo em ―aglomerados subnormais‘‘, o maior número absoluto do país até os anos 2000. A 

dinâmica de produção e reprodução da metrópole é, ao mesmo tempo que permeada,  

condicionada pelo aprofundamento da desigualdade, já que crise do financiamento 

habitacional, combinada com a especulação imobiliária e fragmentação espacial, ajuda a 

aprofundar a elitização dos espaços centrais, reiterando uma dinâmica territorialmente 

expansionista com novos conteúdos (CARLOS, 2015). Esses novos conteúdos mudam o 

paradigma da periferização e indicam que não são mais necessariamente os migrantes em 

processo direto de favelização, mas sim algumas populações cuja primeira residência urbana 

não é a favela - ou, em outras palavras, a desigualdade na metrópole obteve aumento 

significativo nesse contexto. Segundo Pasternak (2006), em meados dos anos 2000, a 

população favelada chegava a 11% do total em São Paulo.  

Especificamente sobre as populações em processo de periferização, os bairros onde se 

estabelecem adquirem um caráter ―marginalizado‖ e existem num contexto onde o isolamento 

e a alienação social alimentam-se, ao mesmo tempo que o abismo entre seus dados de renda e 

os do restante da sociedade se aprofunda (WACQUANT, 2001, p.169). Para o mesmo autor 

há uma dupla transformação na esfera do trabalho: quantitativa (eliminação de milhões de 

empregos) e outra qualitativa (degradação e dispersão de condições básicas).
. 

Esse 

aprofundamento da desigualdade se apresenta como fundamento da reprodução do espaço, 

processo que sinaliza uma profunda hierarquização dos espaços. Aqui a centralidade da 

propriedade privada como condição e fim no processo de produção e reprodução do espaço 

garante seu caráter segregador e desigual. Nesse contexto onde a centralidade do mercado 

imobiliário em meio às crises capitalistas aponta para seus sólidos vínculos com a esfera 

financeira ―a propriedade privada do espaço se torna também condição da apropriação do 

trabalho social de produção do espaço‖ (SANTOS, 2017, p19). Tornando-se, portanto, além 

de ser fonte de rendimentos de natureza monopolista, também matéria prima do trabalho 

produtor de mais valia..  

Na ponta de lança dessa lógica se localizam empreendimentos como o Complexo 

Cidade Jardim, da incorporadora JHSF - localizado na região do Morumbi (subprefeitura do 

Butantã, São Paulo – SP, Fig.1, ao lado da favela do Jd. Panorama) - que concentra 

―residencial, shopping, eventos e escritórios‖. Para Carlos (2015, p.27) as contradições sob 

essa lógica de produção do espaço, então, aprofundam-se, uma vez que este movimento, que 

redefine as relações sociais e, deliberadamente, privilegia áreas e grupos em detrimento de 
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outros, é capaz de anunciar uma modificação da identidade das populações faveladas e 

precarizadas com o território e com a cidade. Localizado à margem oeste do Rio Pinheiros e 

inaugurado em 31 de maio de 2008 ao lado da Favela do Jardim Panorama, da quantia de R$ 

250 milhões investida na construção do Shopping (terreno adquirido da Eletropaulo por R$ 12 

milhões) R$ 74 milhões do montante foram obtidos através de fomento do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - o que nos remete ao  papel do Estado, que 

aqui deve ―viabilizam por completo a obra sem deixar desvantagens, ou normalmente sendo 

ainda mais atrativo para o mercado financeiro‖ (SANTOS, 2006, p.118). Localizado no 

terreno de 72.000m², consiste em nove edifícios residenciais (40 mil m² do total e 

apartamentos
1
 com áreas que variam de 235 a 1.885m²), o Shopping, e um edifício ―Corporate 

Center‘‘ voltado para o setor de escritórios. 

 

Figura 1 - O complexo em amarelo e a favela em vermelho 

 
Fonte: Reprodução Google Earth..  

 

Neste contexto a morfologia urbana, nos planos da forma e da função (LEFEBVRE, 

2009) se altera por dois lados: (i) Primeiro que o espaço que abrigará essas demandas em 

expansão do mercado imobiliário precisa ser criado em suma com suas demandas garantidas 

pelos atores sob a forma
2
 do Estado. Nessa combinação de atores, os excedentes capitalistas 

são absorvidos e reciclados com o lucro na expansão do mercado imobiliário, o que 

caracteriza o processo como um esforço político, extra capitalista, vindo direto do Estado. 

                                                 
1
O preço de referência por m² do aluguel mínimo dentro do Shopping é de R$ 200,0 (Chiara Quintão - Agência 

Estado de São Paulo). Segundo Silva (2016) os apartamentos de 235m² chegam a custar R$ 5 milhões e 40 mil, 

enquanto que os apartamentos de 753 m² chegam a custar R$ 17 milhões. 
2
Para identificar os atores  da região pensando seus limites, entroncamentos e complementaridades, procuramos 

pensar a partir da teoria das representações de Lefebvre (2006), na qual a presença de determinado sujeito só se 

realiza por meio de uma forma. Esse conceito permitiu que as relações entre público e privado, legal e ilegal, 

ficassem mais claras, uma vez que Igrejas, ONG‘s, Incorporadora JHSF e Crime Organizado apresentam-se sob 

as formas do Estado nesse contexto: o fetiche da organização, planejamento e gestão, bem como de repressão e 

suas formas, são articulações dessa presença. Emerge aqui, então, um novo paradigma sob o Estado de exceção.  
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(SANTOS, 2015, p.26). (ii) Segundo que as dinâmicas de divisão do trabalho se alteram 

profundamente, atraindo setores de alta tecnologia, valorizando a área de forma diferencial 

com chegada de serviços de alta especialização que também demandam trabalhos 

precarizados: crescem as favelas da região. 

 Porém, a propriedade privada que se garante como a condição para a realização do 

capital no espaço e para possibilitar os avanços do mercado imobiliário, também aparece 

como fator limitante para a expansão urbana: a necessidade expansionista dos setores 

modernos da economia, fundamentados pela propriedade privada, encontram nela seu limite 

no momento em que - em contrapartida a abundância - o espaço livre para ser incorporado se 

torna cada vez mais raro na metrópole. O fenômeno de raridade do espaço (CARLOS, 2007 

B). Ao lado do Complexo Cidade Jardim, a Favela do Panorama representa uma interessante 

oportunidade para o mercado imobiliário.  

 A proximidade não é critério para homogeneidade na metrópole apoiada na divisão 

espacial do trabalho e profundamente marcada por espaços fragmentados. Ao mesmo tempo 

que a região se torna atrativa para o lançamento de ativos imobiliários (GOHN [2010] e 

Caldeira [2000]) de alto padrão, também é ocupada por favelas. Ao lado do Complexo Cidade 

Jardim, a Favela do Jardim Panorama, tem área de 36.879,870 m² e foi ocupada no ano de 

1957 - localizando-se sobre terreno público e privado. Contém cerca de 570 imóveis e renda 

média de R$ 1342,33. São cerca de 500 famílias vivendo na pequena região ao lado do mega 

complexo. Existe uma associação
3
 denominada ―União dos Moradores do Jardim Panorama‖ 

que entrou em hiato no final de 2014 - segundo relatos de campo ―com a chegada do PCC‖ - 

retornando às atividades no início de 2017. A área hoje é, a partir da lei de zoneamento 

16.402/16, de 2016, uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 3
4
. Na verdade, é comum 

que para áreas ocupadas por favelas a caracterização como ZEIS-1 (favelas, loteamentos 

irregulares, etc), como o próprio zoneamento revogado (Lei 13.885\04) considerava a região - 

a mudança se deu a partir de 2016 e do novo zoneamento. O interessante é que ZEIS-1, 

segundo o novo regulamento, é de exclusividade para planejamento urbano e uso com 

                                                 
3
Sua Sede se localiza no CEC é o Centro de Convivência dos Moradores do Panorama. O prédio e a 

infraestrutura básica foram entregues pela Associação Mãe Peregrina que hoje está afastada da comunidade. 
4
Engloba imóveis subutilizados, encortiçados, em áreas com total infraestrutura, onde qualquer construção deve 

conter Habitações de Interesse Social (HIS - para baixa renda, moradores de áreas irregulares), Habitação de 

Mercado Popular (HMP - de três a dez salários mínimos por família). As exceções para construção de HIS nas 

ZEIS envolvem: (i) imóveis públicos destinados a equipamentos sociais (…) e à infraestrutura urbana (igual); (ii)  

integrantes do Sistema Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres (igual); (iii)  classificados 

como ZEPEC-BIR, tombados ou que tenham processo de tombamento aberto pelo órgão competente de qualquer 

ente federativo (novo) (informações retiradas da Secretaria Municipal de Licenciamento de 2014). 
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recursos da prefeitura, enquanto a ZEIS-3 abre exceção para agentes privados. Emerge aqui 

um vislumbre da articulação entre Estado e iniciativa privada confluindo interesses para a 

possível incorporação do território. A construção do Complexo Cidade Jardim em 2008, no 

entanto, não ocorre sem conflitos - aconteceram protestos pontuais na inauguração do 

shopping (SAMPAIO, 2006; TAKADA e MOTOKI, 2006). Dados de Silva (2016) indicam 

que pelo menos 70 famílias foram desapropriadas durante a construção com pagamento de até 

R$ 40 mil por terreno. Na maquete\projeto presente no evento da inauguração as áreas 

ocupadas pela favela eram representadas simplesmente por áreas verdes (uma das únicas 

exceções para a construção de HIS nas ZEIS-3) - a projeção para o futuro da favela é a 

reintegração e incorporação do espaço para o mercado. Trata-se de uma virtualidade perversa 

do urbano que se anuncia no campo da possibilidade.  

A fim de explicar as formas de controle social para coibir as movimentações políticas 

desses sujeitos já muito fragilizados, Zibechi (2015) aponta para a tendência na América 

Latina de instrumentalização das novas formas de controle e disciplinamento através de uma 

dimensão militarizada, e outra, por uma via diferente, repleta de planos sociais de inclusão. 

São duas faces da mesma política que ocorrem em um contexto de punitivismo e penalização 

dos pobres per se, onde a descivilização e a demonização formam uma combinação estrutural 

discursiva onde cada elemento reforça o outro (WACQUANT, 2008, p.11). Os elementos da 

privação e da vigilância (Fig2 e Fig 3) como as câmeras ao redor da favela - principalmente 

perto dos condomínios - as guaritas do shopping e os guardas que passam o tempo todo 

patrulhando o percurso que liga a favela ao empreendimento pela marginal, informam que 

aquele local tem acesso - além de restrito - muito bem vigiado. A identidade do sujeito 

morador da favela é constituída em meio à fragmentação do espaço e constrangimentos. 
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Figura 2 - uma das câmeras no entorno da favela e Figura 3 - Guarita do complexo Cidade Jardim: 

signo da privação. Técnica que tem origem nos quartéis e emerge nas cidades. 

 
Foto de Joaquim Bührer 

 

Feltran (2005) indica que os moradores das favelas de São Paulo foram submetidos a 

uma exclusão profunda nos anos 1990 não somente por sua situação socioeconômica já 

crítica, mas também porque sua função política foi sistematicamente anulada por uma série de 

fatores: a ausência de expectativa e de esperança (desmonte da utopia - ou um desvio da 

utopia?), fracasso do trabalho pastoral de base da ―Teologia da Libertação‖ (substituído pela 

ideologia da ―Teologia da Prosperidade‖ das igrejas neopentecostais), e a violência/controle 

imposto pelo Crime Organizado. Bayart (2004), ao estudar o que caracteriza como 

―criminalização do Estado‘‘ em um contexto mundial, aliada a um processo de ―privatização 

do Estado‘‘, onde interesses privados, lícitos (no caso do já conhecido lobby e privatização ou 

concessão de uso), ou ilícitos (no caso do tráfico de drogas, mercadorias, pessoas, etc), indica 

uma ligação entre a financeirização da economia e os aspectos globais desse mercado 

informal numa relação intrínseca (e simbiótica) com o Estado, envolvendo aí processos de 

suborno, infiltrados, ameaças e até mesmo o seu papel na economia, movimentando imensas 

quantidades de dinheiro, gerando ―empregos‘‘ e possibilitando o consumo. Chega a apontar 

que o dinheiro gerado de forma ―ilícita‖ na Grécia ou Itália é lavado constantemente através 

dos bancos, mercados de ações e do setor imobiliário.  Portanto, o crime organizado pode ser 

um ator relevante no que se refere à gestão, contenção e até mesmo criação desses novos 

espaços periféricos e seus conteúdos, permitindo, ou não, inclusive sua incorporação. 

Consolida-se o acesso à propriedade privada como condição para que o sujeito 

obtenha seu reconhecimento e existência. Santos (2006) indica que a liberação desses 

territórios para a incorporação
5

 ao mercado pressupõe um processo de aniquilação de 

                                                 
5
A predação do espaço da favela, observado a partir do relatado em Capriglioni (2012), indica que em 2012 pelo 

menos 120 famílias, em uma área de 20 metros ao redor do terreno da JHSF, estavam na mira da incorporadora 

para compra e retirada e os preços pagos oscilavam no entorno de R$60.000,00, pela casa de alvenaria. Já 
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conteúdos sociais, fato que é localizado no verdadeiro processo de estrangulamento vivido 

pela população da favela do panorama frente ao avanço da compra de barracos, aspectos da 

vigilância, militarização do espaço na forma do policiamento ostensivo e do conflito interno 

entre os moradores que emerge do diferencial socioeconômico
6
. Por outro lado, o Estado, na 

sua forma do monopólio da força, acaba por desempenhar o papel fundamental de remoção 

das populações. O que, combinado com a valorização diferencial das áreas, cria um espaço 

que necessita de uma nova rodada de investimentos, facilitando a entrada de investimentos 

privados na requalificação e ressignificação dos espaços degradados (SANTOS, 2006). 

Panorama este que fundamenta o objetivo geral desse artigo, que é investigar os processos 

específicos que combinam Estado e Crime Organizado envolvidos na produção da 

propriedade privada a partir da restituição do seu estatuto jurídico como solução 

contraditória para a escassez e raridade do espaço na metrópole no caso da favela do Jd. 

Panorama. 

Recentemente o processo de usucapião coletivo que tem origem ajuizada pela 

Associação dos Moradores teve causa ganha, no caso os moradores, na área que envolve 

praticamente toda a extensão da favela atualmente. Segundo a juíza, além dos moradores 

conviverem na área pacificamente há mais de cinco anos, a decisão está de acordo com o 

Estatuto da Cidade (Correio Forense, 2017). 

 

Metodologia e fundamentação teórica: perspectivas teórico-críticas, método progressivo-

regressivo, método etnográfico e análise documental 

 

 Os procedimentos de pesquisa envolvem uma perspectiva teórico-crítica como 

fundamento metodológico e como revisão bibliográfica. A partir da mobilização da teoria das 

representações de Lefebvre (2006), abrimos espaço para o entendimento da presença 

realizada por meio da forma, de onde entendemos a relação entre JHSF, Estado, Crime, 

Terceiro Setor e etc. Também mobilizamos as categorias da análise social crítica derivadas 

das vertentes de diálogo com o marxismo-lefebrviano, como as noções de: propriedade 

privada, a teoria do valor, as noções de periferia e dinâmicas espaciais e raridade do 

                                                                                                                                                         
Oliveira (2016) indica que alguns barracos, até 2016, foram comprados pela JHSF com preços que poderiam 

variar de R$50 a 70 mil reais - a existência da favela depende, nesse ritmo, de tempo e propriedade.  
6
A presença de restaurantes e de outros negócios locais (como o estacionamento e lava-rápido), que se 

alimentam da demanda criada por trabalhadores do shopping que não podem utilizar os serviços dentro do 

complexo, indicam que a relação com a JHSF é muito mais complexa: parte da população efetivamente se 

beneficia da presença do complexo. 
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espaço(CARLOS, 2007).O método regressivo-progressivo, com sua potencialidade de 

compreensão dos aspectos da historicidade e temporalidades contraditórias dos processos 

sociais, emerge aqui como instrumento que permite investigar o urbano a partir tanto de uma 

perspectiva antropológica e etnográfica (a partir da dimensão que Frehse [2001] 

instrumentaliza), no que tange a transdisciplinariedade do projeto dentro da geografia e das 

ciências sociais, permitindo que os processos sejam compreendidos tanto numa escala local e 

próxima a partir dos indivíduos da favela em seis entrevistas realizadas
7
, suas narrativas e 

cotidiano, a partir da observação e vivência no local; quanto da mundialização dos processos 

de produção e reprodução do espaço que Lefebvre argumenta como condição do urbano. 

O contexto de Estado de Exceção é compreendido sob uma alteração no paradigma da 

hipótese de instrumentalização do Estado pela iniciativa privada, no sentido de a própria 

iniciativa privada, nas figuras do Capital e do Crime, (dialetizando o legal e o ilegal) agem na 

forma do Estado. Enquanto figura da necessidade, mesmo que sob a forma da ilegalidade, as 

ações de repressão compreendem o respaldo ―jurídico‖, a aceitação pela sociedade civil e as 

justificativas morais e éticas que necessita para se consolidar (AGAMBEN, 2003). Bayart 

(2004) também propõe os termos que elucidaram esse contexto e foram postos em movimento 

para a compreensão desse imbróglio: criminalização do Estado e privatização do espaço, 

conceitos que permitiram a interpretação das subjetividades encontradas no aparelhamento da 

vida e do cotidiano pelo crime, na presença dos elementos da privação, no  déficit dirigido de 

ausência de investimento na área – possibilitando sua reincorporação.  

A partir do método de análise documental de Sá Silva, Almeida e Guindani (2009), 

buscamos conceitos-chave e possíveis ‗‘influências‘‘ nas alterações de legislação urbana 

(revisando o plano diretor estratégico de 31 de julho de 2014 e as leis de zoneamento 

revogado [Lei 13.885/04] e de zoneamento de atual[Lei 16.402/16]). 

 

Resultados e considerações finais 

 

Até o momento, o trabalho obteve os seguintes resultados: A combinação de atores 

sob a forma do estado - terceiro setor, JHSF, Crime Organizado e igrejas - com o próprio 

Estado (policiamento ostensivo, deterioração como um projeto para reincorporação e etc), 

agem sob uma trama intrincada que reduz ou enubla as interfaces entre público e privado, 

                                                 
7
Boni e Quaresma (2005) embasaram o decorrer das entrevistas, que buscam dados subjetivos sem influenciar o 

―entrevistado. 
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legal e ilegal, de forma a maximizar a possibilidade de incorporação de espaços como o da 

Favela Jardim Panorama. Trata-se de um contexto que anuncia novos paradigmas onde o 

Crime Organizado é apenas ―inimigo‖ em termos do aparato estatal, mas age na mesma mão  

a partir do controle, aniquilação de conteúdos sociais e viabilização da incorporação do 

espaço ao mercado imobiliário. 

Essa trama entre os atores produz o constrangimento sofrido pelo sujeito morador da 

favela, cuja identidade com o espaço urbano e com a cidade já se constitui contraditória: 

permanecer, ou não, se torna uma incógnita que varia de acordo com possíveis reintegrações 

de posse, com a compra do terreno pelo shopping e de acordo com a própria vontade do 

indivíduo que pode preferir morar em outra localidade (até mesmo outra favela) a partir da 

obtenção da propriedade. A questão comum, então, é a centralidade do processo de obtenção 

da propriedade privada - observado a partir da fala comum dos moradores, do desejo 

manifesto no ato de ‗melhorar de vida‘ a partir do consumo de bens materiais e da função da 

Associação de Moradores - para que, tanto no plano do sensível (da ordem próxima) quanto 

na ordem distante, o sujeito seja reconhecido, ou que exista efetivamente, aos olhos do Estado 

e do Capital. Podemos inferir, também, que há efetivamente uma estratégia legal, a partir das 

alterações de legislação urbana (revisando o plano diretor estratégico de 31 de julho de 2014 e 

as leis de zoneamento revogado [Lei 13.885/04] e de zoneamento de atual[Lei 16.402/16]), 

para permitir a incorporação de espaços reserva (Robira [2006]) que estariam ‗inacessíveis‘, 

já que eram de monopólio de uso do Estado. 

Sendo papel exclusivo da União dos Moradores (uma vez que é a entidade com 

representatividade legal da favela) a mediação da venda de terrenos e barracos para a JHSF - 

e a partir de relatos e entrevistas, descobrimos que o PCC ‗oficialmente‘ chega a partir de 

2017 com a morte da liderança traficante local - o domínio do crime organizado sob as 

lideranças locais pode indicar duas hipóteses de trabalho que ainda podem ser confirmadas ou 

não: (i) O crime organizado precisa da favela para se reproduzir e como é apenas uma 

questão de tempo para que o Shopping compre todos os terrenos, ―perder‖ a favela significa 

falha da sua reprodução social, então é preciso atrasar ou mediar o processo e (ii) As 

dinâmicas imobiliárias tendem a avançar para ―áreas degradadas‖, como as favelas, se 

constituindo como raridade; como nos aponta Bayart (2004), pensando a reprodução do crime 

internacionalmente, o mercado imobiliário poderia ser uma fonte de renda e lavagem de 

dinheiro para o crime organizado. As duas opções podem ser, inclusive, catalisadoras uma da 

outra. O que indica que tal ator, a partir do aparelhamento da Associação dos Moradores, 
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pode ter um novo papel nas dinâmicas de apropriação e espoliação do espaço, que recicla 

lucros, permite fluxos de capital e reapropriação de mais-valia, bem como a maximização da 

incorporação: sendo que um dos seus principais negócios pode ser, inclusive, o mercado 

imobiliário. 

A propriedade da terra, agindo de forma duplicada, permite que a população através 

do processo de uso capião reivindique a área que é metade pública e metade privada, por tanto 

(i) crie mecanismos para permanência e (ii) facilite a compra e venda do terreno para o setor 

privado - já que o processo de reintegração de posse é muito mais demorado e controverso 

publicamente. Mas acima de tudo, a restituição da propriedade da terra na área garante a 

produção e reprodução do espaço e o avanço do mercado imobiliário sobre a área. Trata-se da 

revanche do estatuto jurídico da forma da propriedade privada sobre o uso que pode estar 

produzindo uma população que se constitui não mais com características vicinais, de 

colaboração, cooperação e uma identidade fragmentada na metrópole fragmentada como 

estratégia na combinação Estado-Crime-Capital, e não como acidente. 
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Resumo:o presente artigo apresenta o município de Nilópolis considerando as primeiras ocupações, 

populacionais e econômicas, seu processo de emancipação e as implicações de compor a segunda maior Região 

Metropolitana do país. Para tanto, procuramos abordar cronologicamente seu processo de ocupação territorial. 

Analisar esse espaço, desde as sesmarias até o presente momento, objetiva expor os sucessivos movimentos 

socioeconômicos pelos quais o município passou, bem como as consequências em seu território de tais 

processos.  

Palavras-chave:Nilópolis; Região Metropolitana do Rio de Janeiro; Desenvolvimento socioeconômico. 

 

 

Resumen:el presente artículo presenta el municipio de Nilópolis. Las primeras ocupaciones, poblacionales y 

económicas, su proceso de emancipación y las implicaciones de componer la segunda mayor Región 

Metropolitana del país, constituyen su núcleo. Para ello buscamos abordar cronológicamente su proceso de 

ocupación territorial. El análisis de ese espacio, desde las sesmarias hasta el presente momento, objetiva exponer 

los sucesivos movimientos socioeconómicos por los cuales el municipio pasó, así como las consecuencias en su 

territorio de tales procesos. 

Palabras Claves: Nilópolis; Región Metropolitana de Rio de Janeiro; Desarrollo socioeconómico. 

 

 

De povoado a Fazenda São Matheus: a gênese da ocupação territorial 

 

De acordo com Nogueira (2008, p. 100), Brás Cubas, fundador da cidade de Santos 

(SP), não se apropriou das terras doadas pela Coroa Portuguesa. Entre a doação e os primeiros 

registros de atividade econômica nessa sesmaria ficou um hiato: ―depois de desprezar as terras 

de sesmaria de 03 de agosto de 1568, e a fundação da São Matheus em 1634, 66 anos se 

passaram‖. Para Oliveira (2008, p. 205) ―em 1621 esta área denominada Fazenda São Mateus, 

veio a pertencer a João Alvares Pereira‖. Nogueira (2009, p. 39), por sua vez, esclarece que 

Pereira ―em 13 de junho de 1621, pediu e recebeu do governador Francisco Fajardo uma 

sesmaria de 1.500 braças de frente por 3 mil para o sertão junto à serra do Tinguá. Em 1634 

funda a Fazenda de São Matheus [...]‖. Desse modo, para Nogueira, as terras recebidas por 

Pereira em 1621 não corresponderiam aos limites espaciais da Fazenda São Matheus, 

conforme assevera Oliveira. 
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A diferenciação das datas suscita uma discordância entre esses autores. Entretanto, 

ambos convergem em estabelecer 1637 como o ano de construção da capela São Matheus. 

Nomear o povoado no qual estava instalada, demonstra a importância econômica crescente da 

fazenda São Matheus para a localidade. No tocante aos aspectos simbólicos, a referida 

fazenda é de fundamental importância para a identidade do povo nilopolitano, sobretudo por 

ser ela o único fixo histórico localizado na parte futuramente urbanizada de Nilópolis. Parte 

dos documentos históricos desse período se baseia em inspeções eclesiais.  

Em um primeiro momento a identidade dos habitantes nilopolitanos era forjada a partir 

do pertencimento ao povoado de São Matheus. Entretanto, assim como nos demais exemplos 

baixadianos, o sentimento de identidade relacionado à primeira instituição católica local foi 

totalmente esvaziado. Do ponto de vista toponímico, a necessidade de atualizar homenagens 

de acordo com o progresso socioeconômico enfraqueceu as referências da fazenda. Se o 

esvaziamento toponímico de São Matheus ocorreu somente no inicio do século XX, o 

enfraquecimento econômico da fazenda ocorreu anteriormente.  

A fazenda São Matheus passou a ser de propriedade de José Francisco de Mesquita, o 

barão do Bomfim, em 1854. Posteriormente, ele a passou ao controle de seu irmão, Jerônimo 

José de Mesquita, barão de Mesquita (PERES, 2011, p. 3). De acordo com Azevedo & 

Monteiro (2012, p. 70), a aquisição da fazenda por Mesquita objetivava ―ampliar suas terras a 

serem atendidas pelos trilhos, pois o Barão já era proprietário da Fazenda Cachoeira, cujas 

terras compõem o atual município de Mesquita e que fazia divisa com a São Matheus‖. A 

inauguração da Estrada de Ferro aconteceu somente em 1858, embora seis anos antes seu 

trajeto fosse conhecido por conta da divulgação de edital público. Entretanto, antes da 

inauguração e somente após um ano da aquisição por Mesquita, a fazenda sofreu um primeiro 

revés que adiante culminaria com sua refuncionalização. 

Em setembro de 1855, a cólera-morbo manisfesta-se na Freguesia de Meriti, 

especialmente nas fazendas de São Matheus e Cachoeira, ambas do 

Visconde de Bomfim, na época, barão do Bomfim. Só na São Matheus 

foram acometidos 51 escravos, dos quais 21 ficaram em estado grave e nove 

morreram. A epidemia persistiu até meados de novembro, fazendo mais 

vítimas. A fazenda recém-adquirida transformou-se num desastre 

(NOGUEIRA, 2009, p. 64). 

 Essa epidemia assolou a maior parte da Baixada Fluminense. Trabalhadores livres e 

escravos, além de senhores de engenho, foram vitimados (SIMÕES, 2008). A produção dos 

engenhos decresceu por causa da escassez de mão-de-obra e do esgotamento do solo. A 

diminuição do número de trabalhadores ocorreu em razão do surto epidemiológico, nessa 
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conjuntura específica. Porém, a abolição da escravatura em 1888, determinou o fim das 

atividades agrícolas na fazenda São Matheus. Segundo Cardoso (1938, p.26) essa fazenda, 

―que até então fora um campo de extensa e lucrativa produção, passara, a exemplo de muitas 

outras, a terrenos abandonados ao capricho da natureza, que a transformou em pouco tempo 

em um capoeirão e depois em mata fechada‖. 

A epidemia de 1855 e a abolição da escravatura em 1888, aliadas à inauguração da 

Estrada de Ferro Dom Pedro II (atual Central do Brasil), no ano de 1858, contribuíram para 

alterar a estrutura agrária da localidade. A impossibilidade da manutenção desse modelo de 

reprodução do capital culminou com o desmembramento da fazenda São Matheus a partir de 

1896, inicialmente com a venda de dois terrenos (NOGUEIRA, 2009).  

Em 1900, a parte restante da fazenda São Matheus, juntamente com as suas 

edificações, foi vendida por Jerônimo José de Mesquita a João Alves Mirandela e seu sócio, 

Lázaro de Almeida (PERES, 2004). Os novos proprietários foram os responsáveis pelo 

surgimento da cidade de Nilópolis. Pela natureza de sua atividade, os empecilhos que 

culminaram na crise da produção açucareira, não foram entraves para as atividades 

pecuaristas que os Mirandela pretendiam.  A utilização da área para esses fins perdurou por 

apenas três anos, como relata Peres (2011, p.3):  

até 1913, parte da fazenda foi destinada a criação de muares e equinos para 

atenderem os clientes de Mirandela, até que, aceitando a sugestão do capitão 

Theodomiro Gonçalves Ferreira, foi levantada a planta da fazenda destinada 

ao seu loteamento. Dividida em lotes e divulgada sua venda nos jornais 

diários do Rio de Janeiro, sua procura foi um sucesso para as classes menos 

favorecidas, que adquiriam terreno barato ao preço de cinquenta mil réis em 

módicas prestações mensais. 

Um dos representantes do setor imobiliário com atuação em Nilópolis foi Júlio de 

Abreu. ―Homem de elevada importância na sociedade fluminense do início do século XX‖ 

(OLIVEIRA, 2000, p. 27). Abreu, inaugurou no contexto nilopolitano a prática de pressionar 

o Estado a promover melhorias que elevasse o preço de terras particulares.  

Se por um lado a construção da parada de trem atendia à legítima demanda da 

população, por outro servia aos anseios comerciais. Um dos artifícios dos proprietários 

fundiários consiste em valorizar seu patrimônio sem empregar capital próprio, beneficiando-

se de recursos públicos. Corrêa (2004) ressalta que tal benefício não se estende a todos os 

proprietários fundiários, contemplam apenas aqueles com estreitas ligações com o poder 

público. A construção dessa parada de trem é emblemática quanto à utilização dessa estratégia 

pelos proprietários fundiários. Dessa forma, em 08 de novembro de 1914 foi inaugurada a 
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parada de trem Engenheiro Neiva, em homenagem ao engenheiro que a projetou, Lucas 

Soares Neiva. A localidade, antes chamada São Matheus, a partir do ano seguinte, conforme 

Oliveira (2000), passou a ser conhecida com o mesmo nome da parada de trem: Engenheiro 

Neiva.  

Nesse contexto, Júlio de Abreu fundou o Bloco do Progresso, em 1915. Formado por 

residentes influentes, essa agremiação trabalharia em prol do desenvolvimento local. 

Presidido por Abreu, o Bloco sugeriu a troca de nome do lugar. Retirar-se-ia a homenagem 

feita a uma figura de importância meramente local, em prol de uma figura de relevância 

nacional: o ex-presidente da República, Nilo Peçanha. Enquanto no campo simbólico a troca 

poderia supor um movimento inicial na tentativa da superação da condição de ―aldeia‖ – 

batizar um espaço com o nome de um morador local não estava à altura do vertiginoso 

crescimento da localidade - no campo pragmático, essa substituição funcionou como mais 

uma ação para alavancar a venda dos lotes. Visando a solidificar o nome, em 1918, o Bloco 

do Progresso lança a revista ―Nilópolis‖.   

Dessa feita, paulatinamente a localidade, e ainda de maneira informal passou a ser 

chamada de Nilópolis. O nome da parada de trem foi substituído em 01 de janeiro de 1921 

(AZEVEDO & MONTEIRO, 2012). A troca oficial do nome ocorreu em 06 de outubro do 

mesmo ano por meio da Lei nº 1.705, do deputado Manoel Reis. Essa lei registra em seu 

primeiro artigo: ―Fica dada definitivamente a denominação ‗Nilópolis‘, ao 7º districto do 

município de Iguassú [...]‖. 

          De fazenda São Matheus a Nilópolis, nosso recorte territorial passou por 

profundas alterações socioespaciais. O período aludido presenciou a mudança de uma 

estrutura rural-agrária para uma urbano-comercial. Tal transformação foi fomentada, 

inicialmente, pelos interesses dos proprietários fundiários, pois, conforme expõe Corrêa 

(2004, p. 16), os mesmos ―estão particularmente interessados na conversão da terra rural em 

terra urbana, ou seja, tem o interesse na expansão do espaço da cidade na medida em que a 

terra urbana é mais valorizada que a rural‖. 

A partir do loteamento, os proprietários fundiários converteram terras rurais em terras 

urbanas em proporção e velocidade sem precedentes no contexto local. Em um momento no 

qual a terra possuía pouco valor de troca, seu valor de uso foi potencializado. Desse momento 

em diante o valor de troca se torna mais atraente que o valor de uso e as terras são fracionadas 

para loteamento.   
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 O desenvolvimento alcançado por Nilópolis passou a dar maior legitimidade ao 

movimento referente à sua desvinculação do município de Nova Iguaçu. Em 21 de agosto de 

1947, Nilópolis se desvinculou do município iguaçuano. A análise desse processo, seus 

agentes e motivadores, são contemplados na parte seguinte deste artigo. 

 

O Processo de Emancipação Nilopolitano: problemáticas da limitação territorial 

 

A inauguração da parada de trem em 1914 contribui decisivamente para a aceleração 

do processo de urbanização de Nilópolis e de sua integração à malha urbana da cidade do Rio 

de Janeiro (ABREU, 2010). As áreas próximas à linha férrea tiveram imediata valorização 

culminando em sua rápida comercialização. Em seu entorno surgiram as primeiras casas 

comerciais e a feira livre da cidade (NOGUEIRA, 2009). A parada de trem gestou o centro 

comercial e financeiro da cidade. Entretanto, a urbanização nilopolitana não se deveu apenas a 

essa construção. A adoção de outras políticas públicas contribuiu para esse processo. O preço 

das passagens de trem foi padronizado. Pagava-se um só valor para viagens até a área central 

do Rio de Janeiro. Desse modo, essa política tarifária permitia a população residir distante do 

lugar de trabalho. Esse modelo de separação geográfica entre o local de trabalho e de moradia 

possibilitado pela linha férrea, juntamente com os projetos de saneamento da Baixada 

Fluminense executados pelo então Presidente da República, Nilo Peçanha, entre os anos de 

1909 e 1910, foram os responsáveis iniciais pelo adensamento populacional de parte da 

Baixada Fluminense. 

Até então calcada no setor primário, essas alterações estruturais ampliaram as 

possibilidades de atividades econômicas existentes no espaço nilopolitano. A conversão de 

terras rurais em urbanas gerou considerável crescimento demográfico. Surgiram, assim, novas 

demandas em Nilópolis. Tais demandas passaram a ser supridas com o surgimento e/ou 

expansão de novas atividades comerciais. A ampliação dessas atividades alimentou, 

consequentemente, o crescimento populacional. Nessa dinâmica de retroalimentação entre os 

processos demográficos e econômicos, o subdistrito iguaçuano alicerçou seu progresso. 

Nilópolis compunha o 1º subdistrito de São João de Meriti. Por sua vez, São João de 

Meriti, era 4º distrito de Nova Iguaçu. No ano de 1916, por indicação do Deputado Manoel 

Reis, através da Lei nº 1.332, Nilópolis passou a ser 7º distrito desse município (AZEVEDO 

& MONTEIRO, 2012).  Essa mudança indicava a desenvoltura socioeconômica local.  
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Em 1919 ocorreu um novo loteamento no distrito seguindo por outro dois anos depois. 

A cidade passou a ter uma linha de ônibus ligando-a ao bairro de Tomazinho (São João de 

Meriti) em 1932. Quatro anos depois, Nilópolis teve sua primeira agência bancária, o Banco 

Lavoura (OLIVEIRA, 2000). Em consonância com o dinamismo socioeconômico local, em 

1938 foi realizado o último grande loteamento, originando o bairro de Nova Cidade 

(NOGUEIRA, 2008). 

           A partir de 1940 ―não havia mais terras disponíveis para loteamento na cidade, 

restando apenas à ocupação dos loteamentos já comercializados‖ (SIMÕES, 2008, p. 92). 

Nessa configuração fundiária ocorreu a emancipação de Nilópolis. As bases do movimento 

foram se delineando naquela década. Em 21 de junho de 1946 houve a solenidade de 

instalação do município de Nilópolis (AZEVEDO & MONTEIRO, 2012).  

No dia 20 de junho de 1947 o município se desmembrou oficialmente de Nova Iguaçu. 

A emancipação política de Nilópolis foi efetivada em 21 de agosto de 1947, bem como a de 

São João de Meriti. No tocante aos limites territoriais dos municípios nascentes, São João de 

Meriti teve mais fatores positivos que seus vizinhos nilopolitanos. De acordo com Oliveira 

(2008, p. 206), a fazenda São Mateus serviria de referência para determinar os limites 

territoriais de Nilópolis, porém houve um parcelamento injusto ― pois sendo a área de 22 km², 

que era a mesma da Fazenda São Mateus, ficou reduzida a apenas 09 km², perdendo 5,60 km² 

para o Gericinó; 5,60 km² para São João de Meriti e 1,80 km² para Nova Iguaçu‖. Assim, no 

processo de emancipação, Nilópolis ficou reduzido a apenas 9 km² de área urbanizada, os 

outros 13 km² compõe o campo de Instrução Militar do Gericinó, conforme expõe a figura 1. 

Essa limitação territorial impôs ao município de Nilópolis entraves das mais diversas 

ordens, como a impossibilidade de criação de uma área industrial e pressão imobiliária 

acarretando no aumento do valor do solo e elevada densidade demográfica. Os dados do 

Censo Demográfico do IBGE acusam que no intervalo de 30 anos houve um crescimento 

próximo a 472% da população residente em Nilópolis, passando de 22.341 habitantes em 

1940 para 128.011 em 1970. Com essa configuração socioeconômica nosso recorte espacial 

passou a compor, como unidade autônoma, a Baixada Fluminense em 1947 e a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro em 1973. As implicações da inserção de Nilópolis nessas 

regiões administrativas serão consideradas na parte a seguir deste artigo. 
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Figura 1 - Limites territoriais de Nilópolis- área urbana e Campo de Instrução Militar 

 
 Fonte: GOOGLE EARTH, 2012.        

 

Nilópolis no contexto da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

 

Refletindo sobre as intervenções realizadas pelo governo de Nilo Peçanha entre os 

anos de 1909 e 1910, Lago (2000, p. 67) assinala que essas  

obras de saneamento e drenagem executadas na Baixada Fluminense nesse 

período, em vez de impulsionar a produção agrícola para o abastecimento da 

cidade, abriram novas fronteiras para a expansão imobiliária. Surgia nesse 

momento um novo padrão de produção do espaço construído urbano, os 

chamados ―loteamentos periféricos‖, que mudaria, doravante, a forma e o 

conteúdo não apenas do Rio de Janeiro, mas das demais grandes cidades 

brasileiras.  

 A alteração da forma e conteúdo aludida por Lago se manifestou através do 

adensamento demográfico dos municípios vizinhos ao Rio de Janeiro. Por consequência, 

houve a expansão da mancha urbana, até então limitada à cidade do Rio de Janeiro. No 

contexto fluminense tal processo se materializou juridicamente com a criação da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro em 1973. Essa RM foi criada com 17 municípios, dentre eles 

o município de Nilópolis e, tendo como seu núcleo o então município da Guanabara (Figura 

2).   
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Figura 2 - Localização do município de Nilópolis na RMRJ e na Baixada Fluminense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CEPERJ, 2014 

 

A área metropolitana fluminense nasceu formada por dois estatutos jurídicos distintos, 

o do Estado da Guanabara e o do Estado do Rio de Janeiro. Havia um notório descompasso 

socioeconômico entre o núcleo da região metropolitana e seu entorno, como reforça Santos 

(2002, p. 13) ao dizer ―que separada administrativamente do seu entorno, o núcleo da região 

metropolitana não financiou a implantação da infra-estrutura adequada para atrair 

investimentos industriais para a Baixada Fluminense‖. 

O último Censo demográfico do IBGE mostra o caráter altamente concentrador do 

núcleo da RMRJ quando comparado aos demais municípios. Essa área concentra 74,1% da 

população residente no estado, perfazendo um total populacional de 11.823.752 habitantes. 

Entretanto, 6.323.037 desses indivíduos residem no município do Rio de Janeiro. Dessa 

forma, o núcleo da RMRJ abriga sozinho uma população superior à soma dos outros 20 

municípios que a compõem atualmente.  

Nesse contexto, de uma área metropolitana altamente concentradora, Nilópolis se 

inscreve como integrante de sua periferia, a Baixada Fluminense, a qual era amplamente 

associada à violência. Tal associação começa a ser superada a partir dos anos 1990, quando a 

região inicia um processo de transformação socioeconômica e político- partidária. Para 

Figueirêdo (2004) essa condição passa a ser modificada porque  

em decorrência do período econômico favorável houveram investimentos 

públicos direcionados para a área, com a expansão do sistema de transporte 
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na abertura de rodovias no final da década de 20 do século XX, como as: 

Rodovia Washington Luiz, a antiga Rio - São Paulo, a Avenida Automóvel 

Club; expansão da rede elétrica; implantação do programa de saneamento da 

Baixada (elaborado pelo governo de Getúlio Vargas, em 1934) visando 

solucionar problemas que sempre a assolam, possibilitando desenvolvimento 

dos transportes e ocupação de terras; além da eletrificação da ferrovia ramal 

Central do Brasil – Japeri em 1938 até Nova Iguaçu, atingindo Japeri em 

1943. 

Desse modo, a região passa por uma alteração em virtude das transformações 

ocorridas em alguns dos seus municípios. O dinamismo econômico verificado em Nova 

Iguaçu e Duque de Caxias – compreendido, também, na lógica do espraiamento da metrópole 

do Rio de Janeiro - possibilitou o aumento de arrecadação municipal favorecendo a melhoria 

da infraestrutura local. Quanto ao estereótipo de local violento, a região passa, a partir do 

início da década de 1990, a vivenciar o declínio dos grupos de extermínio e seus congêneres. 

A ―espetacularização‖ da violência estendeu-se para o município do Rio de Janeiro com 

ênfase nas favelas das zonas norte e oeste. Deslocaram-se, assim, os ―holofotes‖ midiáticos de 

violência, centrados até então na Baixada Fluminense, para os bairros cariocas.  

Com efeito, a Baixada Fluminense encontra-se em meio a um intenso processo de 

busca de identidade.  Ao compor uma área extremamente estereotipada como a Baixada 

Fluminense, Nilópolis também passa por um processo de transformação, porém sem a mesma 

força econômica de municípios vizinhos como Nova Iguaçu e Duque de Caxias e sem 

possibilidades de expansão urbana e industrial, por efeito da sua pequena extensão territorial. 

 Na esfera econômica Nilópolis apresenta índices econômicos pífios quando 

comparado a alguns municípios da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. Para o 

ano de 2012 o PIB total da Região Metropolitana, na qual Nilópolis está inserida, foi de R$ 

261. 090. 608 (em mil reais). O município nilopolitano contribui com apenas 0,74% desse 

valor, com um PIB de R$ 1. 935.707.  Nessa conjuntura, entre os 19 municípios integrantes 

da RMRJ, Nilópolis possui o 11º PIB da região. Considerando os 13 municípios da Baixada 

Fluminense, nosso recorte espacial detém o 7º produto interno bruto (TCE, 2014). 

 Internamente, a participação dos setores indica o destaque das atividades de serviços 

na composição econômica municipal, correspondendo a cerca de 90% do PIB do município. 

Uma explicação para essa concentração pode ser formulada a partir da área urbana de 

Nilópolis, a qual inviabiliza a existência de atividades primárias e compromete o rendimento 

do setor secundário, pois, conforme expõe Corrêa (2004, p. 13), ―os grandes proprietários 
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industriais e das grandes empresas comerciais são, em razão da dimensão de suas atividades, 

grandes consumidores de espaço‖.  

Nilópolis apresenta características eminentemente urbanas. Segundo dados do IBGE, o 

município apresenta 100% da população residente nessa área. No contexto fluminense, 

embora a taxa de urbanização estadual seja de 96,6%, dos 92 municípios apenas outros 10 

municípios têm taxa de urbanização de 100%. Ribeiro & O‘Neill (2012), apoiados em outros 

estudiosos como Ester Limonad, José Eli Veiga e Angela Penalva Santos, questionam o 

critério utilizado para definir o urbano pelo IBGE. Nesse sentido, os autores (ibidem, p. 9) 

construíram uma tipologia dos municípios fluminenses ―utilizando três indicadores: da 

dimensão demográfica; do grau de urbanização; e do produto interno bruto (PIB)‖, para 

qualificar a questão urbana dos municípios.  

De acordo com a metodologia adotada pelos autores e tomando como base o Censo 

Demográfico de 2010, Nilópolis, quanto à dimensão demográfica, é considerado um 

município de pequenas dimensões- nesse grupo estão aqueles com população inferior a 250 

mil habitantes. Quanto ao nível de urbanização, nosso recorte espacial compõe o grupo dos 

municípios de grau muito forte - esse grupo compreende os municípios com urbanização 

acima de 80%. Considerando a dimensão econômica, Nilópolis se enquadra na categoria 

fortemente de serviços - municípios nos quais o setor de serviços compreende mais de 80% 

do PIB.  

 Para estabelecer a tipologia final, Ribeiro & O‘Neill (2012, p. 10) procederam com o 

―cruzamento matricial da população total do município (Dimensão Demográfica); da relação 

entre população urbana e a população total do município (Grau de Urbanização) e do PIB 

(Dimensão Econômica)‖. A partir desses indicadores, os autores dividiram o espaço 

fluminense em seis tipos. Nilópolis, a exemplo de outros 50 municípios se enquadra no tipo 1, 

que segundo os autores (p. 10) são municípios ―no qual há um predomínio do setor de 

serviços. Neste tipo estão incluídos os municípios nas três classes de dimensão demográfica e 

com grau de urbanização superior a 45,0%, predominando 35 com mais de 80,0% de 

urbanização‖. 

 

Considerações finais 

 

Nilópolis passou por um profundo processo de alteração econômica estrutural. Até 

1914 predominavam as atividades agrárias alicerçadas, sobretudo, na produção de cana de 
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açúcar. Atualmente as atividades de serviços passaram a predominar. Essas alterações 

estiveram em consonância com a transformação de sua área de rural para urbano. Essa 

alteração, da estrutura produtiva de rural-agrária para o urbano-industrial, gerou consideráveis 

implicações em nosso recorte.  

 O crescimento populacional exponencial verificado a partir dos loteamentos propiciou 

o maior dinamismo econômico e, a soma dos incrementos econômicos e demográficos, 

culminaram na emancipação frente ao município de Nova Iguaçu. Os termos nos quais se 

efetivou essa emancipação, respondem pela pequena extensão territorial do município, 

exatamente no período em que o processo de industrialização era o principal motor de 

desenvolvimento econômico no país. Nessa conjuntura, Nilópolis já nasceu excluída das 

possibilidades industriais. Nesse contexto, e com o passar do tempo, suas discrepâncias 

econômicas aumentaram em relação a algumas cidades da Baixada Fluminense, tornando-a 

pouco participativa na composição do PIB total da RMRJ.  

 A cidade não despontou como protagonista nesse novo cenário em razão da sua pouca 

expressividade econômica. Em um primeiro momento, a cidade foi ―sufocada‖ pelo 

desenvolvimento de municípios como Duque de Caxias e Nova Iguaçu, mais preparados na 

ocasião para receber os capitais antes preferenciais do município do Rio de Janeiro. Tendo 

como base os dados relacionados à porcentagem de população ocupada (LAGO, 2000), 

podemos afirmar que houve melhorias no setor de trabalho em Nilópolis, fruto direto do 

incremento das atividades do comércio local.  

Assim, o predomínio das atividades de comércio e serviços no espaço nilopolitano 

acompanha a tendência de aumento do setor terciário na composição da economia, tanto na 

escala nacional quanto na mundial. Essa alteração estrutural observada em Nilópolis, segundo 

Lago (2000), se explicaria pelo maior dinamismo econômico verificado em centros 

periféricos da RMRJ.   
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Resumo:No alvorecer do século XXI, os deslocamentos populacionais enquadram-se cada vez mais em 

dinâmicas intrarregionais. Neste cenário é que abordamos o arranjo populacional, unidade espacial analítica que 

surge como nova radiografia urbana das dinâmicas espaciais do país. A dimensão que se enfoca neste ensaio
1
 

ambiciona refletir sobre as possíveis intensidades dessas dinâmicas, através da mensuração do Índice de Eficácia 

Migratória (IEM) relativo aos municípios membros do arranjo populacional de Campos dos Goytacazes, 

indicando o Complexo Logístico Industrial Portuário do Açu
2
 (CLIPA) como possível vetor das dinâmicas 

interespaciais neste recorte. Destarte, o IEM configura-se como um importante índice para qualificar com mais 

detalhes os deslocamentos populacionais, subsidiando aporte para políticas públicas que possam contribuir para 

um planejamento urbano sustentável e integrado. 

Palavras-chave:mobilidade; IEM; urbanização 

 

Resumen:En el empiezo del siglo XXI, los desplazamientos poblacionales se encuadran cada vez más en las 

dinámicas intrarregionales. En este escenario se aborda la organización poblacional, unidad espacial analítica en 

que vas a surgir como nueva radiografía urbana de las dinámicas espaciales del país. La dimensión que se enfoca 

en este ensayo se objetiva reflejar las posibles intensidad de las dinámicas, mediante la mensuración del Índice 

de Eficacia Migratoria (IEM) relativo a los municipios miembros de la organización poblacional de Campos dos 

Goytacazes, indicando el Complexo Logístico Industrial Portuario del Açú (CLIPA) como posible vector de las 

dinámicas interespaciales en este recorte. Por lo tanto, el IEM se configura como un importante índice para 

calificar con más detalles los desplazamientos poblacionales, subsidiando aporte para las políticas públicas que 

puedan contribuir para un planeamiento urbano sustentable e integrado.     

Palabras-clave:movilidad; IEM; urbanización 

 

                                                 
1
O presente trabalho foi realizado com suporte financeiro do Instituto Federal Fluminense através de aprovação 

de projeto de iniciação científica em edital. Este artigo é fruto de um projeto de iniciação científica aprovado na 

instituição com bolsa de iniciação científica desenvolvido no Núcleo de Estudos Geográficos (NEGEO) 

localizado no Instituto Federal Fluminense, campus Campos-Centro. 
2
As obras do Complexo Logístico Industrial Portuário do Açu foram iniciadas em outubro de 2007, em São João 

da Barra, no Norte Fluminense, estando em operação desde outubro de 2014 e já figura como o 7º terminal 

privado em movimentação de cargas no país. São 17 km de píeres, que poderão receber até 47 embarcações, 

cobrindo uma área de 90 km² e localizado estrategicamente no norte do estado do Rio de Janeiro. PRUMO, 

Logística Global. Disponível em: < http://www.prumologistica.com.br/pt/superporto-do-acu/Paginas/default. 

aspx>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
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Introdução 
 

A dinâmica urbana, volátil e heterogênea, tem nos deslocamentos populacionais um 

traço constitutivo e que a caracteriza. A segmentação entre residência e locais de emprego, as 

dificuldades da vida urbana, a reestruturação produtiva e as políticas públicas impulsam uma 

mobilidade cotidiana, consolidando uma tipologia urbana marcada pela centralização de 

determinadas áreas e a descentralização de outras.  

O arranjo populacional categoria de análise deste estudo entra em cena como 

consequência do processo de aglomerações e concentrações do fenômeno urbano na 

atualidade. Distintos poderiam ser os enfoques que se debruçam sobre o arranjo, mas o recorte 

no Norte Fluminense
3
 envolvendo o arranjo de Campos dos Goytacazes se justifica diante da 

configuração espacial das formas urbanas e os casos especiais
4
 a serem acompanhados 

indicados pelo IBGE. 

Destarte, arranjo populacional
5
 é o ―agrupamento de dois ou mais municípios onde há 

uma forte integração populacional devido aos movimentos pendulares para trabalho ou 

estudo, ou devido à contiguidade entre as manchas urbanizadas principais‖ (IBGE, 2015, 

p.23). 

Os deslocamentos populacionais enquadram-se cada vez mais em dinâmicas 

intrarregionais, reduzindo a intensidade do padrão interestadual, frente, principalmente, à 

nova espessura que ganha os movimentos pendulares com a ―rotatividade migratória‖. O novo 

padrão dos fluxos populacionais é reflexo dos condicionantes sociais, históricos e 

demográficos. Uma das justificativas teóricas que corroboram para a compreensão desse 

processo é que  

[...] a mudança do fenômeno das migrações internas no país estaria associada 

à redistribuição espacial das atividades econômicas, às deseconomias de 

aglomeração e à reestruturação produtiva, sobretudo por portarem pistas 

importantes na associação dos deslocamentos de população com o 

movimento mais geral do capital. (OLIVEIRA, 2014, p.27). 

                                                 
3
A mesorregião Norte Fluminense é a maior das mesorregiões presentes no Estado do RJ, contando com 6% da 

população do Estado e exponencial participação no PIB do Estado. Está dividida em 9 municípios, Carapebus, 

Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco 

do Itabapoana, e São João da Barra. (IBGE, 2010). 
4
Segundo o IBGE (2015), o arranjo populacional de Campos dos Goytacazes é um caso a ser acompanhado pois 

apresenta as tendências mais recentes da urbanização brasileira. 
5
Os critérios de classificação são1 - Forte intensidade relativa dos movimentos pendulares para trabalho e estudo 

– tal intensidade deve ser igual ou superior a 0,25 do índice de integração;2 - Forte intensidade absoluta dos 

movimentos pendulares para trabalho e estudo – quando o volume absoluto de pessoas que se deslocam para 

trabalho e estudo, entre A e B, é igual ou superior a 10 000 pessoas; 3 - Contiguidade das manchas urbanizadas - 

quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas 12 principais de dois municípios é de até 3 km. 

(IBGE 2015, p.23). 
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Nesse sentido, compreender as transformações históricas dos fluxos populacionais é 

fundamental para a compreensão das alterações nos padrões de mobilidade e como eles estão 

relacionados às mudanças nos padrões de acumulação/produção do capital. 

Sob o ponto de vista histórico, no século XX, no pós-crise de 1929, ocorreram 

políticas explícitas governamentais de redistribuição da população catalisaram diversas 

frentes de ―movimentos‖ populacionais para o interior do Brasil, como a Marcha para o 

Oeste, que fomentou fluxos de deslocamentos interestaduais e a política industrial de 

substituição de importações da Era Vargas que impulsionou de forma implícita fluxos 

migratórios do Nordeste em direção a Rio de Janeiro e São Paulo, regiões estimuladoras dos 

principais investimentos industriais. 

As políticas desenvolvimentistas de Juscelino Kubitschek, como o Plano de Metas, 

baseado no modelo de produção fordista, necessitava de uma considerável quantidade de mão 

de obra. As políticas que propiciaram a construção de Brasília favoreceram, de forma 

implícita, ―a ocupação do Centro-Oeste, promoveram o rápido crescimento de outros centros 

regionais como Goiânia e Anápolis e abriram o caminho para uma integração mais eficaz da 

região amazônica‖ (MARTINE, 1989, p.48), e também a criação da Superintendência do 

Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE) em 1959, com o objetivo de estimular 

o desenvolvimento do Nordeste, são exemplos de políticas implícitas/explícitas de contenção 

dos fluxos migratórios da referida região em direção ao Sudeste. 

Na década perdida brasileira, novas formas de produção configuram o padrão 

produtivo, no qual as 

[...] profundas inovações tecnológicas, os processos de produção ancorados 

na incorporação dessas tecnologias, abandonaram a rigidez do fordismo e 

passaram a produzir de forma flexível, substituindo a produção em escala 

pela produção Just in time, intensificaram a busca por novos mercados, 

incluindo nessa estratégia mão de obra mais barata e baixos custos para 

produzir. [...] A hipótese aqui adotada é que essas mudanças afetaram de 

forma decisiva as estratégias de mobilidade dos indivíduos (OLIVEIRA, 

2014, p.31). 

Nessa etapa, as características de movimento se modificam: germinam tendências de 

movimentos de curta distância que são fruto da reestruturação produtiva, a centralização de 

áreas produtivas que tendem a reforçar as deseconomias de aglomeração e associar as 

dinâmicas migratórias às mudanças do circuito geral do capital. 

Assim é que abordamos o arranjo populacional, como uma nova radiografia urbana 

das dinâmicas espaciais do país e que expõe fielmente as características dessa nova tipologia 
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de movimento, constando de movimentos pendulares, intermunicipais, de curta distância 

dentro de uma mesma região.  

Nesta seara de mudanças no comportamento das dinâmicas espaciais, o IBGE (2015, 

p.67) aponta que  

considerando a 2ª Integração do Arranjo Populacional de "São Paulo/SP", 

seguindo em direção ao Vale do Paraíba (Paulista e Fluminense), passando 

pelo "Rio de Janeiro/RJ" e alcançando "Campos dos Goytacazes/RJ", pela 

Região dos Lagos, revela a necessidade de acompanhar o comportamento da 

articulação entre estes arranjos e as formas urbanas que poderão se estruturar 

no futuro.  

Logo, o presente trabalho objetiva investigar as transformações econômicas no NF e 

suas influências nos deslocamentos pendulares no arranjo populacional de Campos dos 

Goytacazes, buscando mensurar através do Índice de Eficácia Migratória (IEM) a tipologia 

dos municípios conforme a direção dos fluxos: evasor, receptor ou bidirecional
6

. A 

classificação através desta tipologia tem como objetivo ―diferenciar os municípios quanto à 

grandeza dos fluxos pendulares e ao tipo de fluxo predominante, se de saída ou de entrada‖ 

(MOURA; DELGADO; COSTA, 2013). 

Diante do cenário apresentando, torna-se mister aprofundar a relação entre o 

dinamismo econômico do Norte Fluminense e os seus impactos nos deslocamentos 

pendulares, buscando contribuir para a consolidação de um desenvolvimento regional 

integrado, equitativo e sustentado.  

 

Metodologia 
 

A pesquisa foi desenvolvida por meio dos seguintes procedimentos: 

- Pesquisa exploratória: coleta, seleção e tabulação de microdados sobre 

deslocamentos pendulares na base de dados do IBGE; 

- Análise qualitativa, através da tabulação da base de dados de Arranjos Populacionais 

do IBGE e aferição do Índice de Eficácia Migratória (IEM) dos municípios constituintes do 

arranjo. Por meio do IEM será definido a tipologia dos municípios conforme a direção dos 

fluxos: evasor, receptor ou bidirecional. A partir dos resultados foram elaborados mapas de 

fluxos sobre os principais deslocamentos, relacionando-os com as argumentações teóricas, a 

fim de se alcançar os objetivos propostos. 

                                                 
6
Esse processo será feito como análise qualitativa, através da tabulação da base de dados de Arranjos 

Populacionais do IBGE e aferição do Índice de Eficácia Migratória (IEM) dos municípios constituintes do 

arranjo, onde o IEM será definido. 
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O índice de eficácia migratória e as suas dimensões 
 

Para a análise da intensidade dos fluxos dos movimentos pendulares, ou seja, dos 

fluxos de trabalhadores e/ou estudantes entre as cidades que estes fixam residência e aquelas 

em que eles desempenham suas atividades laborais e/ou de estudo, utiliza-se neste trabalho 

como metodologia um índice que busca indicar a potencialidade e a dimensão de tais fluxos: o 

Índice de Eficácia Migratória (IEM). 

Segundo Cunha (2015) o índice de eficácia migratória: 

foi usado e definido pela primeira vez por Thomas (1941,p.288-303), que 

queria ir além de indicar apenas a magnitude do volume envolvido na 

migração numa determinada localidade e as estreitas margens de perdas ou 

ganhos, ou seja, a migração líquida, que era derivada desses volumes. 

Baeninger e Hogan apud Moura, Delgado e Costa(2013), corroboram que ―o IEM é 

uma ferramenta que permite verificar a potencialidade migratória de determinada área em 

termos de absorção ou evasão de população‖ e de acordo ainda com os mesmos autores, ―este 

índice varia de -1 a 1, com valores negativos expressando o predomínio de fluxos de saída 

(evasão) e os positivos, uma maior capacidade de absorção (recepção)‖ (MOURA; 

DELGADO; COSTA, 2013).  

É importante ressaltar que  

[...] embora o movimento pendular não seja um movimento migratório, usa-

se a sintaxe do Índice de Eficácia Migratória (IEM) por ser aplicável a 

diferentes tipos de fluxos. É pertinente reiterar, porém, neste trabalho, a 

mesma compreensão expressa por Moura, Castello Branco e Firkowski 

(2006), de que movimento, ou deslocamento, pendular é distinto de 

migração, dado que sua dinâmica envolve um deslocamento diário e que, 

portanto, não implica transferência ou fixação definitiva em outro lugar. Esta 

precisão de uso do termo é profundamente discutida por Carvalho e Rigotti 

(1998).(MOURA; DELGADO; COSTA, 2013, p.670). 

Desse modo, o IEM é o resultado de um cálculo que relaciona os valores de entradas e 

saídas de um dado município, isto quer dizer, o valor numérico de trabalhadores e/ou 

estudantes que saem de determinado município e o valor deles que entra neste diariamente. É 

importante ressaltar que é justamente o caráter diário dos movimentos pendulares que os 

diferencia de migrações uma vez que não há, no caso em análise, transferência ou fixação 

definitiva em outro lugar (MOURA; CASTELLO BRANCO; FIRKOWSKI apud MOURA; 

DELGADO; COSTA, 2013). 

Por conseguinte, o objetivo da tipologia que será apresentada é diferenciar e classificar 

os municípios tanto quanto à grandeza dos fluxos pendulares quanto ao tipo de fluxo 
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predominante, de saída ou entrada. Destarte, Moura, Delgado e Costa (2013), apresentam 

duas dimensões na construção de uma tipologia alicerçada no IEM dos fluxos pendulares. A 

primeira dimensão diferencia e classifica os municípios no país que concentram os 

movimentos pendulares em três categorias (Grande, Médio e Pequeno) por meio de uma linha 

de corte (pessoas em movimento) considerando um critério quantitativo (tabela 1).  

 

 

 

Considerando a primeira dimensão do IEM e adaptando-a ao objeto de análise, os 

fluxos foram classificados por Moura, Delgado e Costa (2013), em três níveis (tabela 1), de 

acordo com a linha de corte (pessoas em movimento). Conforme exposto na tabela, os 

municípios considerados com grande fluxo, correspondem a apenas 2,7% dos municípios 

analisados, mas possuem 50,1% dos fluxos pendulares; os com fluxos considerados como 

médio, correspondem a 11% dos municípios, porém com 25% dos fluxos pendulares, 

enquanto os municípios categorizados com pequeno fluxo correspondem a 86% dos 

municípios, mas com 24,9% dos fluxos. 

A segunda dimensão categoriza a direção dos fluxos de pessoas, através da utilização 

de uma fórmula
7
 para aferir o IEM. Nesta segunda dimensão, a escala do IEM foi classificada 

em três níveis 

i) valores inferiores ou iguais a -0,2 implicam o predomínio dos fluxos de 

saídas, classificando o município como evasor; ii) valores superiores ou 

iguais a 0,2 implicam o predomínio dos fluxos de entradas, classificando o 

município como receptor; e iii) o município cujo índice situa-se entre estes 

dois intervalos (maiores que -0,2 e menores que 0,2) foi classificado como 

bidirecional, uma vez que se observa, nestes casos, certa equivalência entre 

a saída e a entrada de pessoas. (MOURA; DELGADO; COSTA 2013, p.671) 

                                                 
7
A fórmula do IEM para os deslocamentos pendulares é adaptada da seguinte forma: IEM = (Entradas – 

Saídas)/(Entradas + Saídas)‖. MOURA, DELGADO e COSTA (2013, p.671) 
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Logo, o uso do IEM pode indicar a potencialidade de mobilidade de um município ou 

região, assim como sua capacidade de retenção ou evasão. Zelinsky (1971) indica que os 

padrões de deslocamentos internos se alteram de acordo com as etapas de desenvolvimento 

econômico atingido.  

 

Quadro 1 – Combinações das dimensões 

 
 

Nesse sentido, uma tipologia final é definida através da associação das duas dimensões 

expostas nesta seção (o tamanho do fluxo pendular e o IEM), caracterizando em uma 

classificação final com 09 municípios de acordo com suas características de fluxos, conforme 

ilustrado no quadro 01. Por intermédio desta tipologia, pode-se utilizar para comparar o 

dinamismo da mobilidade em uma região e avaliar possíveis impactos dos fluxos em um 

recorte espacial, mediante investigações mais detalhadas, que podem ser analisadas em outros 

trabalhos. 

 

O arranjo populacional de Campos dos Goytacazes 
 

Localizado na Mesorregião Norte Fluminense do estado do Rio de Janeiro, o arranjo 

populacional de Campos dos Goytacazes é composto pelos municípios de Campos dos 

Goytacazes
8
 e São João da Barra

9
.  

Ambos os municípios possuem uma íntima integração geográfica, apresentando uma 

distância entre as sedes de ambos municípios de aproximadamente 35 km através da BR-

                                                 
8
Localizado na mesorregião Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes é o maior município em extensão 

territorial do Estado do Rio de Janeiro e possui uma população estimada de 487.186 mil habitantes (IBGE, 

2016). Ao longo da sua costa, situa-se uma bacia sedimentar rica em petróleo, responsável por aproximadamente 

80% (PETROBRAS, 2014) da produção nacional de petróleo. 
9
Localizado na mesorregião Norte Fluminense, São João da Barra possui uma população estimada de 34.884 mil 

habitantes (IBGE, 2016). A sua sede dista aproximadamente 35 km do município de Campos dos Goytacazes. 

Apesar de não sediar as atividades offshore da Bacia de Campos, o município é considerado produtor de petróleo 

e aufere royalties oriundos destas atividades. São João da Barra é considerado município produtor de petróleo, 

pois o critério traçado pelo IBGE para a distribuição de royalties foi a adoção de linhas geodésicas ortogonais e 

paralelas à costa, que beneficiaram o município. No entanto, a economia do município tem uma forte vocação 

agrícola e é alicerçada no turismo litorâneo. O Complexo Portuário do Açu é visto pelas elites locais como a 

redenção da economia do município. 
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356
10

. Não há uma contiguidade da mancha urbana entre os dois municípios, mas nota-se uma 

mancha urbana fragmentada como uma ―colcha de retalhos‖. Segundo dados do Censo de 

2010, 3.894 deslocamentos pendulares ocorrem entre os dois municípios, apresentando um 

índice de integração de 0,25. De acordo com o IBGE (2015), ―os valores iguais ou superiores 

a 0,25 são considerados muito altos, o que se entende como integração populacional entre os 

municípios envolvidos‖.  

Historicamente, a economia dos dois municípios foi fomentada por atividades 

agropecuárias e pela indústria sucroalcooleira. A descoberta de jazidas de petróleo
11

 na Bacia 

de Campos e a consolidação dos royalties oriundos da economia petrolífera irrigaram a 

economia dos municípios nas duas últimas décadas, no entanto, não ocasionaram profundas 

transformações socioeconômicas. Todavia, o início da construção do CLIPA no ano de 2007, 

em São João da Barra, potencializou os deslocamentos pendulares intra-arranjo. O município 

de Campos dos Goytacazes apresenta uma capilaridade mais intensa na oferta de serviços no 

setor terciário, o que pode revelar uma marginalização espacial do município de São João da 

Barra perante ao CLIPA e configurá-lo como um enclave. O desenvolvimento a médio e 

longo prazo do CLIPA pode ocasionar profundas transformações no cenário urbano deste 

arranjo, o que se torna mister aprofundar as pesquisas sobre a dinâmica dos deslocamentos 

pendulares neste arranjo. 

 

O IEM do arranjo populacional de Campos dos Goytacazes 
 

Diante da metodologia exposta na seção anterior, adaptaram-se as duas dimensões e a 

tipologia exposta ao recorte espacial deste trabalho: o arranjo populacional de Campos dos 

Goytacazes, composto pelo município que dá nome ao arranjo e o município de São João da 

Barra.  

Adotando o mesmo critério utilizado por Moura, Delgado e Costa (2013), ou seja, 

considerando-se a soma das entradas e saídas em cada município, obteve-se a categorização 

dos municípios que compõe o arranjo populacional de Campos dos Goytacazes, conforme 

ilustrado na tabela 2: 

 

                                                 
10

A BR-356 é uma rodovia federal com início em Belo Horizonte (MG) e o seu ponto final em São João da Barra 

(RJ). É a principal via de ligação entre os municípios do arranjo de Campos dos Goytacazes. 
11

O município de Macaé foi o mais impactado pelas atividades de E&P na Bacia de Campos. Apesar de não 

sediarem as atividades de E&P offshore, outros municípios do Norte Fluminense, como Campos dos Goytacazes, 

são considerados produtores de petróleo por confrontarem geograficamente com as jazidas de petróleo da Bacia 

de Campos. Para uma leitura mais aprofundada, ver Piquet (2003).   
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Os dados da tabela 2 categorizam o município de Campos dos Goytacazes com médio 

fluxo de deslocamentos, apresentando 31.083 deslocamentos e 86,7% dos fluxos de entradas e 

saídas do arranjo, enquanto o município de São João da Barra é classificado como Pequeno 

(4.752 fluxos), face à linha de corte de fluxos de pessoas apresentada na metodologia. Pela 

maior capilaridade no setor de serviços (Campos é um polo educacional) e pelo maior 

dinamismo econômico, considerando ainda que o município de Campos é classificado pelo 

IBGE como uma capital regional de nível C, era esperado que a polarização dos fluxos de 

deslocamentos centralizasse neste município.  

Considerando o fluxo de saída, o município de São João da Barra possui uma íntima 

relação com o município de Campos dos Goytacazes, conforme ilustrado no mapa 1. Segundo 

dados do IBGE, 2.155 pessoas se deslocam pendularmente de São João da Barra em direção 

ao município de Campos para trabalho e/ou estudo. Ou seja, os fluxos pendulares tendo como 

destino o município de Campos dos Goytacazes aponta como principal origem o município de 

São João da Barra. Como fluxo de destino, o município de Campos dos Goytacazes contribui 

com os maiores fluxos de entrada no município de São João da Barra. No entanto, é 

importante ressaltar que o desenvolvimento das atividades portuárias no CLIPA, em São João 

da Barra, pode complexificar estes deslocamentos em médio prazo na configuração do espaço 

intra-arranjo. 
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Mapa 1 

 

Considerando a segunda dimensão, a que categoriza a direção dos fluxos de pessoas, 

foi necessário calcular o IEM dos fluxos pendulares dos municípios que abrangem o recorte 

espacial através da utilização de microdados da base do IBGE utilizando a seguinte fórmula: 

IEM = (Entradas – Saídas) / (Entradas + Saídas). 

 

 

 

Valores menores ou iguais a -0,2 indicam o predomínio dos fluxos de saídas, 

classificando o município como evasor; valores maiores ou iguais a 0,2 implicam predomínio 

de entradas, classificando o município como receptor; valores que se situam entre estes dois 

extremos (maiores que -0,2 e menores que 0,2) enquadram o município como bidirecional, 

quando há um indicativo de equivalência entre os fluxos de entradas e de saídas. A adoção 
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destes valores deve-se ao fato de corresponderem a uma diferença de 1,5 vez o tamanho de 

um fluxo em relação ao outro; isto significa que, se as entradas são pelo menos 50% maiores 

que as saídas, tem-se a condição de receptor. O inverso indica uma condição de evasor 

(MOURA; DELGADO; COSTA, 2013).  

Na tabela 3 são apresentados os IEM de ambos os municípios do arranjo populacional, 

classificando-os como bidirecionais. No entanto, mesmo enquadrando-se em bidirecionais, 

denota-se que o IEM de São João da Barra está mais próximo da classificação de evasor, 

enquanto o IEM do município de Campos apresenta uma proximidade com a classificação de 

receptor. Como os dados são do Censo de 2010 e o CLIPA ainda estava em processo de 

construção, podem ocorrer alterações no IEM e na classificação a partir da divulgação dos 

dados do Censo de 2020. 

E, por fim, a combinação das duas dimensões - tamanho do fluxo e direção 

predominante - gera uma tipologia em nove categorias de municípios de acordo com as 

características dos movimentos pendulares.  

 

 

 

Aplicando esta tipologia aos municípios arranjo de Campos dos Goytacazes/RJ, temos 

as classificações apresentadas no quadro 2. A combinação das dimensões categoriza os 

municípios de Campos dos Goytacazes como médio bidirecional (MB) e São João da Barra 

como pequeno bidirecional (PB). 

 

Considerações finais 
 

Conforme apresentado na seção anterior, no recorte espacial delimitado, ambos os 

municípios podem ser considerados bidirecionais, o que denota um emergente processo de 

intensificação dos fluxos pendulares intra-arranjo. A consolidação do CLIPA no município de 

São João da Barra e sua configuração como um importante complexo industrial com íntimas 

interações espaciais em diferentes escalas, impulsionará os fluxos intra-arranjo e com 
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municípios periféricos, provocando profundas transformações no arranjo populacional de 

Campos dos Goytacazes e no Norte Fluminense. 

A complexificação dos deslocamentos pendulares demandará um planejamento 

urbano-regional que vise minorar os impactos ocasionados pelos intensos fluxos, como obras 

de infraestrutura, integração de sistemas viários interurbanos, busca de modais rápidos e 

econômicos... além de inúmeras políticas públicas que ―facilitem e agilizem esses 

deslocamentos e enfrentem, com soluções adequadas, as consequências familiares que 

acarretam‖. (MOURA; DELGADO; COSTA, 2013, p.683). 

A capilaridade mais intensa do espaço urbano no município de Campos dos 

Goytacazes, materializada, sobretudo, na maior densidade do setor terciário, poderá 

impulsionar a dissociação moradia/trabalho e potencializar os fluxos pendulares, 

configurando densas teias de deslocamentos na configuração de espaços em diferentes 

escalas. 

Torna-se mister ressaltar que são necessários estudos subsequentes para ajustar as 

lentes a uma configuração socioespacial mais complexa a partir da tipologia apresentada dos 

fluxos pendulares do recorte espacial deste trabalho, com o escopo de subsidiar políticas 

públicas que visem minimizar os impactos negativos dos deslocamentos pendulares neste 

recorte espacial, buscando um desenvolvimento regional integrado e sustentado.   
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Resumo:O presente artigo propõe uma reflexão sobre a questão da moradia na cidade de Dourados-MS, 

analisando a condição de vida dos sujeitos sociais Sem Teto presentes principalmente na ocupação do 

Loteamento Campo Belo, mas também nas demais ocupações existentes na cidade. Realizamos um trabalho de 

base qualitativo coletando dados para a produção de três mapas e uma tabela das atuais ocupações existentes na 

cidade (ano de 2017). Os sujeitos sociais Sem Teto geralmente são pessoas endividadas, desempregadas e 

excluídas pela lógica capitalista, que precisam escolher entre pagar para morar ou comprar alimentos, dessa 

forma são classificados no nível de pobreza e de exclusão social. Nesse sentido há grande importância em 

aprendermos sobre como surgem os sujeitos sociais Sem Teto e como vivem. 
Palavras-chave:Direito à cidade; Sem Teto; Loteamento Campo Belo; Dourados-MS. 

 

 

Resumen:El presente artículo propone una reflexión sobre la cuestión de la vivienda en la ciudad de 

Dourados-MS, analizando la condición de vida de los sujetos sociales sin techo presentes principalmente en la 

ocupación del Loteamiento Campo Belo, pero también en las demás ocupaciones existentes en la ciudad. 

Realizamos un trabajo de base cualitativo recogiendo datos para la producción de tres mapas y una tabla de las 

actuales ocupaciones existentes en la ciudad (año de 2017). Los sujetos sociales sin techo generalmente son 

personas endeudadas, desempleadas y excluidas por la lógica capitalista, que necesitan elegir entre pagar para 

vivir o comprar alimentos, de esa forma se clasifican en el nivel de pobreza y de exclusión social. En ese sentido 

hay gran importancia en aprender sobre cómo surgen los sujetos sociales Sin Techo y cómo viven. 
Palabras-clave:Derecho a la ciudad; Sin techo; Loteamiento Campo Belo; Dorados-MS. 

 

 

1 - Introdução 
 

O problema da falta de moradia enfrentado pelos Sem Teto no Brasil não é de hoje, 

milhares de pessoas vivem de maneira precária e desumana há muito tempo, e essa realidade 

pode estar mais perto do que imaginamos. Quando ouvimos falar em comunidades, favelas e 

ocupações logo pensamos nas enormes comunidades existentes nas grandes cidades 

brasileiras como, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, entre outras, 

porém, muitas vezes, por falta de conhecimento deixamos de pensar nas favelas e ocupações 

que existem na nossa cidade. Algumas possuem os mesmos nomes das comunidades das 

grandes metrópoles, talvez porque quem as fundou tenha se inspirado na luta de outros Sem 

Teto. 

Dessa maneira, após levantamento bibliográfico inicial sobre a temática proposta e 

trabalho de campo em ocupações na cidade de Dourados, foi possível notar que o direito à 
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moradia tem se tornado cada vez mais restrito no Brasil, ou seja, cada família mora onde pode 

pagar e essas condições muitas vezes as colocam em situações de desigualdade e de parcos 

recursos para uma melhor qualidade de vida. Para Boulos (2014, p.134), ―[...] Transformar 

direito em mercadoria beneficia apenas uma ínfima minoria, os mais ricos, e prejudica uma 

ampla maioria, os mais pobres‖. 

Diante dessa situação muitas pessoas sem escolha alguma, sem apoio e sem recursos 

financeiros vão para morros, fundos de vale, locais de reservas ambientais e lugares 

considerados como área de risco; erguem por meio da autoconstrução suas moradias e passam 

a viver com suas famílias nesses locais, que na maioria das vezes não possuem nenhuma 

infraestrutura como água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação adequada, 

escolas, postos de saúde, creches ou supermercados, entre outros equipamentos e serviços 

essenciais. 

Nesse sentido, apresentaremos nesse artigo um levantamento referente às ocupações 

ocorridas na cidade de Dourados preferencialmente no ano de 2014, quando ocorreram 

diversas ocupações como as do Loteamento Campo Belo. Denominadas pelos ocupantes 

como Jardim Ouro Fino e Comunidade Vitória, ambas serão nosso objeto de pesquisa e o 

recorte principal desse artigo. 

Ainda nesse artigo abordaremos brevemente informações de mais sete ocupações 

presentes até o momento (2017) na cidade de Dourados, sendo elas: Ocupação Santa 

Felicidade; Ocupação Santa Fé; Ocupação Vila Nova; Ocupação Guaiviral; Assentamento 

Poliana; Ocupação Estrela do Sul Via Parque do Lago II; e Ocupação Guajuvira. Dessas 

algumas se encontram em áreas públicas e outras em áreas particulares.  

A metodologia utilizada consiste em levantamento bibliográfico privilegiando as 

leituras sobre urbanização e direito à moradia, entrevistas no setor de habitação da prefeitura 

de Dourados e trabalho de campo nas ocupações para as respectivas coletas de dados. Diante 

disso foi possível desenvolver dois mapas que trazem a localização exata das ocupações na 

cidade de Dourados e uma tabela atualizada com os nomes das ocupações, a quantidade de 

famílias e seu respectivo tempo de existência, tendo como objetivo dar nome aos sujeitos 

sociais sem teto e entender os reais motivos que levam uma família a morar em um barraco de 

lona sem infraestrutura e sem recursos básicos.  
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2 - Por que ocupar? 
 

O Brasil passa por um momento de ―crise‖ financeira e isso tem refletido 

negativamente na vida dos trabalhadores que precisam pagar para vestir-se, alimentar-se e na 

maioria das vezes ―pagar‖ para morar. Dessa maneira, as pessoas que não têm condições 

buscam alternativas, e uma delas são as ocupações. Para George (1983, p.187): 

Em princípio, a habitação urbana é função das necessidades circunstanciais 

da família, o que a diferencia da habitação patriarcal do meio rural europeu, 

onde as gerações se sucedem. Em uma situação perfeitamente liberal do 

aluguel, correspondente a um equilíbrio entre a oferta e a demanda, cada 

família ocupa a habitação menos cara que convém melhor às suas 

necessidades. Nessas condições, não deve haver subocupações dos locais 

disponíveis. No máximo é possível uma superocupação por parte daqueles 

que não podem pagar um aluguel elevado [...].  

Algumas pessoas são privilegiadas com a habitação patriarcal, ou seja, nunca saberão 

o que é não ter onde morar, ou ter que optar entre pagar aluguel ou comer, dessa maneira 

nunca entenderão os motivos dos sujeitos sociais Sem Teto e suas condições de vida. Diante 

disso, esse artigo busca retratar a realidade vivenciada pelos moradores das ocupações do 

―Jardim Ouro Fino‖ e da ―Comunidade Vitória‖, ambas localizadas desde 2014 no 

Loteamento Campo Belo Dourados-MS, como mostra o mapa 1. 
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Mapa 1 - Localização das áreas de estudo, ocupações Jardim Ouro Fino e Comunidade Vitória 

Dourados (2017). 

 

 

Embora retratemos informações sobre outras ocupações, o recorte empírico deste 

artigo será a ocupação do Loteamento Campo Belo, conhecido como ―favelinha‖, considerado 

uma das maiores ocupação até o momento (2017) na cidade de Dourados-MS, com o total de 

215 famílias.  

 

2.1 - Ocupações do Loteamento Campo Belo 
 

A ocupação dessa área ocorreu no ano de 2014 na gestão do prefeito Murilo Zauith 

(2011-2016), e foi realizada por sujeitos sociais Sem Teto que anteriormente ocupavam uma 

área no bairro Estrela Guassú. Esses foram orientados pela prefeitura a desocuparem o local, e 

quem não tivesse para onde ir poderia erguer barracos em uma área institucional da prefeitura 

localizada no Loteamento Campo Belo a 09 quilômetros do centro da cidade. 

Nesse momento muitas famílias timidamente foram para essa área, uma a uma.Com 

ajuda uns dos outros ergueram seus barracos e se acomodaram à espera de uma resposta das 

autoridades, ou ao menos dos que as puseram ali. Como relata o jornal eletrônico Dourados 

Agora publicado em 28 de Janeiro de 2017:  
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Famílias moradoras em bairro improvisado pela gestão passada da prefeitura 

de Dourados querem legalização de área. Desde 2014 eles ocupam terreno 

público localizado nas imediações da sitioca Campo Belo, próximo à 

Embrapa. De lá para cá mais pessoas se mudaram para o local que já ganhou 

nome de ―Jardim Ouro Fino‖. 

Para identificar as demais áreas de ocupações e a real situação dos ocupantes do 

Loteamento Campo Belo foi realizada consulta junto à Prefeitura Municipal de Dourados. 

Além disso, a fala e a entrevista realizada junto aos sujeitos sociais Sem Teto das ocupações 

nos possibilitou compreender os motivos que os levaram a morar em ocupações, aprender 

sobre suas condições de vida e sobre os locais ocupados. Com a ajuda de um GPS foi possível 

demarcar as áreas ocupadas para a produção dos mapas. Para a organização da tabela foram 

utilizados dados informados pelos próprios moradores.  

O setor habitacional da prefeitura de Dourados não possui muitas informações com 

relação a todas as áreas ocupadas, pois algumas ocupações estudadas durante a pesquisa e 

campo estão em áreas particulares, e com relação a essas áreas a prefeitura não tem 

informações e nem controle. Também não possuem dados com relação à quantidade de 

famílias, pois segundo informação da Secretaria de Habitação e Serviços Urbanos 

(SEMHSUR) só é realizado o cadastro de pessoas que ocupam lotes públicos. 

A seguir apresentaremos os mapas da localização das ocupações. O mapa 2 traz 

informações sobre a localização das atuais ocupações na cidade de Dourados. Observa-se que 

boa parte das ocupações estão localizadas em pontos afastados do centro da cidade, em áreas 

mais periféricas. O mapa 3 destaca a localização das ocupações do Loteamento Campo Belo, 

retratando nossa respectiva área de estudo.  
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2.2 – Localizações das áreas ocupadas por Sem Teto na cidade de Dourados-MS 

 

Mapa 2 - Localizações das ocupações no perímetro urbano da cidade. Dourados-MS (2017). 
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Mapa 3 - Localização da Área de Estudo (Ocupações do Bairro Campo Belo) 

Dourados-MS (2017
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Como já mencionado anteriormente, a partir dos dados coletados na Secretaria de 

Habitação e Serviços Urbanos (SEMHSUR) de Dourados, foi possível a elaboração de uma 

tabela com as informações atualizadas das nove ocupações pesquisadas até o momento. 

 

Tabela 1 – áreas ocupações 

 

A seguir apresentaremos uma imagem de satélite que retrata a localização das 

ocupações do Loteamento Campo Belo, sendo dessa forma possível identificar os barracos 

aglomerados e erguidos por meio da autoconstrução. Pensamos que essas pessoas não 

escolhem morar nesses barracos, mas o capitalismo as empurra para essas áreas e as fazem 

acreditar que a única alternativa é morar informalmente e em um barraco. Para Maricato 

(2015, p.13): 

[...] Pertencemos a um país de industrialização tardia com baixos salários, 

uma industrialização que se fez com baixos salários e, portanto, a ela 

corresponde uma urbanização dos baixos salários. O que significa isso? Uma 

parte da população, principalmente a população trabalhadora, não ganha para 

comprar uma casa no mercado imobiliário formal capitalista, o salário não é 

suficiente então grande parte da classe trabalhadora brasileira constrói a 

própria casa nos fins de semana. [...] é trabalhador do setor formal, mas mora 

informalmente [...]. 

Área              Ocupação 
Número de 

famílias 

Tempo de ocupação 

01 
Conjunto Ouro Fino (Loteamento 

campo Belo) 
95 

03 anos 

02 
Comunidade Vitória (Loteamento 

Campo Belo) 
120 

02 anos 

03 Santa Fé (Bairro Estrela Verá) 150 03 anos 

04 
Jardim Santa Felicidade (Bairro: 

Jardim Jóquei Clube) 
180 

03 anos 

05 Vila Nova (Bairro Canaã II) S/Dados 06 anos 

06  ―Guaiviral‖ (Bairro Canaã II) 32 02 anos e 06 meses 

07 
Assentamento ―Poliana‖ (Parque do 

lago II) 
S/Dados 

03 anos 

08  Estrela do Sul via Parque do Lago I 58 03 anos 

09 Guajuvira (Jardim Climax) 48 
03 anos 

 

Total   683  

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 (Organizado por Dias) 
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Imagem 1 - Imagem de Satélite da localização da Área de Estudo (Ocupações do Loteamento Campo 

Belo) Dourados-MS 

 
3 - Fronteiras espaciais e os dilemas vivenciados pelos Sem Teto nas ocupações do 

Loteamento Campo Belo 

 

3.1 - Ocupação Ouro Fino  
 

A ocupação Ouro Fino se formou em 2014 em uma área ―cedida‖ pela gestão do 

antigo prefeito Murilo Zauith (de 2011 a 2016) que na época, como um mecanismo provisório 

e temporário, direcionou alguns Sem Teto anteriormente ocupantes de uma área no Estrela 

Guassú na região do Jardim Clímax em Dourados-MS para uma área institucional localizada 

no Loteamento Campo Belo.De acordo com liderança o próprio prefeito alegou que eles 

podiam ir para o Loteamento Campo Belo e erguer barracos no local.  

A prefeitura trouxe a gente do outro assentamento pra cá, prometeram que 

em três anos eles dariam uma casa pra gente ou um projeto de moradia pra 

gente aqui dentro [...] chegamos aqui, não tinha nada, estava um breu, mato 

para todo lado, não tinha água e nem energia [...] as crianças e várias pessoas 

passavam mal, pois tomavam água suja, até que um vereador veio aqui e 
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ajudou a gente [...] furou um poço e instalou uma caixa d água que abastece 

todos os moradores [...] na época pedimos ajuda de vários vereadores, 

apenas um nos ajudou e deu até um nome pra nossa ocupação aqui, Jardim 

Ouro Fino (Entrevistado: E.V
1
). 

Três anos se passaram e nada foi feito. A gestão foi mudada, outro prefeito entrou no 

lugar do antigo gestor e o dilema dos Sem Teto do Loteamento Campo Belo só aumentou. 

Vários moradores com a esperança de permanecerem no local construíram casas de alvenaria 

e alguns alegam temer o dia que terão que sair, pois perderão tudo o que investiram, porém os 

mesmos afirmam que construindo uma casa melhor estarão protegidos da chuva e do frio, já 

que muitos têm filhos pequenos e se estivessem pagando aluguel para eles o dinheiro ―seria 

perdido‖. 

 

3.2 - Comunidade Vitória 
 

A Comunidade Vitória está localizada no Loteamento Campo Belo, e é composta por 

120 famílias que vivem em situações vulneráveis. Essa ocupação se formou no ano de 2015, 

após serem retiradas
2
 de um conjunto de casas populares de um residencial da prefeitura 

denominado de Dioclécio Artuzi III, próximo ao Jardim Guaicurus em Dourados-MS. A 

antiga gestão do Prefeito Murilo Zauith (de 2011 a 2016) ―cedeu‖ o local denominado área 

institucional no bairro Campo Belo para os Sem Teto ficarem provisoriamente e esse 

provisório já passa de dois anos. 

Em entrevista com moradores, fomos informados que os mesmos vivem no local com 

muitos problemas. Segundo entrevistado, ―Aqui quando chove ambulância não entra por 

causa do barro. Outro dia um senhor morreu aqui por falta de atendimento (Entrevistado: 

D.F
3
)‖. Foi observado que os ocupantes da Comunidade Vitória vivem um dia de cada vez, 

com dilemas e incertezas.  

Outro dia a Energiza
4
 veio aqui e cortou nossa luz [...] não queremos nada de 

graça, assim clandestino, queremos pagar! Mais a prefeitura não resolve! E 

daí nós fica aqui com criança pequena [...] quando não falta água, falta luz 

(Entrevistada: Maria F
5
). 

                                                 
1
Entrevista com os moradores da ocupação Jardim Ouro fino (Loteamento Campo Belo). Entrevistadora: Dias. 

Março de 2017. 
2
Os Sem Teto, na época, ocuparam as casas do conjunto Dioclecio Artuze III, porém as mesmas já estavam 

sorteadas para outras famílias que aguardavam a entrega das chaves. 
3
Informações via entrevistas no Loteamento Campo Belo. Entrevistadora: Dias, julho de 2017. 

4
 ENERGISA (Empresa que administra o fornecimento de energia para o Estado do MS). 

5
 Informações obtidas por meio de entrevistas no Loteamento Campo Belo. Entrevistadora: Dias, março de 2017. 
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Para Queiroz (2010, p.123): 

Centenas de pessoas em Dourados moram em situação precária e desumana. 

Marcados pelo estigma de favelados, se amontoam em barracos de lona, com 

direitos de acesso limitados aos serviços públicos e de infraestrutura. São 

pessoas que transitam no improviso, ignorados por uma política habitacional 

pública que, na contramão de sua essência, nega o direito à habitação ou o 

próprio direito à cidade. 

Diante disso foi observado durante o trabalho de campo nas ocupações que algumas 

pessoas se demonstravam felizes por terem um local para morar, já outras se diziam 

revoltadas, principalmente, com a prefeitura de Dourados. Diziam estar abandonadas e sem 

esperança de regulamentação da área ocupada, pois com relação às áreas ocupadas do 

Loteamento Campo Belo, foi a antiga gestão que cedeu o local como acampamento 

provisório, porém após dois anos essas famílias ainda não têm respostas do que o futuro as 

reserva. Não sabem se ficarão no local ou se serão realocadas para casas populares, como foi 

prometido. 

 

4 - Considerações Finais 
 

Esse artigo é um recorte empírico de uma pesquisa realizada no ano de 2017, na 

cidade de Dourados, que buscou aprender e compreender os motivos que levam os sujeitos 

sociais Sem Teto a ocuparem áreas ociosas no município de Dourados-MS. O objetivo foi 

retratar e apresentar a realidade dessas pessoas em parte desconhecida por muitos cidadãos 

Douradenses e autoridades políticas. Dessa maneira aprendemos que o processo de 

urbanização no Brasil, cada vez mais, fragmenta espaços e fortalece processos de 

desigualdade e exclusão social. Nesse sentido, analisar os sujeitos sociais Sem Teto torna-se, 

no contexto atual, de extrema relevância. 

As periferias das cidades se tornaram lugares de moradias improvisadas e de 

ocupações. E esses locais distantes das áreas centrais são, na maioria das vezes, desprovidos 

de equipamentos e serviços básicos, mas geralmente são a única alternativa de moradia para 

os sujeitos sociais Sem Teto. Nesse contexto, o fator distância e a falta de acesso impactam 

nas condições de vida das pessoas que são submetidas à lógica da moradia enquanto 

mercadoria. 

Diante das nossas pesquisas percebemos que a condição de Sem Teto é fruto do 

capitalismo, pois cada pessoa mora onde pode pagar, e muitas precisam escolher entre pagar 
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aluguel ou comprar alimentos, dessa maneira ocupando locais ociosos e sem infraestrutura 

básica. Sujeitam-se a morar em barracos de lona, geralmente em áreas afastadas do centro da 

cidade e desprovidas de confortos básicos e de redes de recursos básicos, como posto de 

saúde, escola, hospitais, bancos, supermercados, entre outros serviços. 

E essa é a realidade dos ocupantes do Loteamento Campo Belo, sujeitos que 

retratamos neste artigo. Além de terem as piores condições de vida, devido à precariedade 

habitacional e à falta de acesso a equipamentos e serviços básicos, os ocupantes do Ouro Fino 

e da Comunidade Vitória, assim como os das demais ocupações apresentadas na tabela, 

relatam serem reprimidos e mal vistos pela sociedade, pois na maioria das vezes os espaços de 

ocupações têm sido marcados por inúmeros estigmas de que são lugares de ―violência e de 

bandidos‖, dessa forma, a desigualdade social e a estigmatização tornam os sujeitos sociais 

Sem Teto reprimidos e despidos de seus direitos básicos. 

Os Sem Teto das ocupações do Loteamento Campo Belo, assim como das demais 

ocupações, reconhecem que estão em áreas impróprias, pois algumas áreas são institucionais, 

outras de reservas ambientais e de origem privada, porém os mesmos alegam não terem para 

onde ir. Muitas famílias são compostas por idosos, mães solteiras e com filhos deficientes, e 

quando relatam suas histórias de lutas pelo solo urbano apresentam expressões negativas com 

relação ao futuro e sentimentos de exclusão pelo sistema capitalista. 

Com relação aos moradores do Loteamento Campo Belo os mesmos afirmam que 

quem os colocou no local foi a antiga gestão, dessa forma aguardam uma resposta e uma 

solução das autoridades e dizem que só sairão da área quando tiverem uma casa para morar. 
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Resumo:O Brasil é um país com muitos casos de leishmaniose visceral (LV) e gradativamente ocorre uma 

mudança do caráter rural da doença para o meio urbano. Nós conduzimos um estudo histórico de 2000 a 2017 

com o objetivo de investigar os padrões espaciais de dispersão e agrupamentos de alto risco. Nos últimos cinco 

anos aumentou o número de municípios que apresentaram transmissão intensa e moderada de LV no Brasil. 

Além disso, a dinâmica da LV mostrou um claro padrão não-aleatório de se espalhar principalmente nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país a cada ano. Os resultados também sugerem que as taxas anuais de 

incidência flutuam consideravelmente, com um pico em 2005. Os padrões de difusão espaço-temporal e a 

detecção de hotspots podem oferecer informações úteis para auxiliar a vigilância epidemiológica na previsão e 

controle da disseminação da LV. 
Palavras-chave:hotspots; vigilância; incidência; espaço-temporal 
 

 

Resumen:Brasil es un país con muchos casos de leishmaniasis visceral (LV) y gradualmente ocurre un cambio 

del carácter rural de la enfermedad hacia el medio urbano. Hemos conducido un estudio histórico de 2000 a 2017 

con el objetivo de investigar los patrones espaciales de dispersión y agrupaciones de alto riesgo. En los últimos 

cinco años aumentó el número de municipios que presentaron una transmisión intensa y moderada de LV en 

Brasil. Además, la dinámica de la LV mostró un claro patrón no aleatorio de propagarse principalmente en las 

regiones Nordeste, Sudeste y Centro-Oeste del país cada año. Los resultados también sugieren que las tasas 

anuales de incidencia fluctuan considerablemente con un pico en 2005. Los patrones de difusión espacio-

temporal y la detección de hotspots pueden ofrecer informaciones útiles para auxiliar la vigilancia 

epidemiológica en la predicción y control de la diseminación de la LV. 
Palabras Claves:hotspots; vigilancia; incidencia; espacio temporal 

 

 

Introdução 

 

A leishmaniose visceral (LV) é considerada uma importante doença infecciosa 

negligenciada distribuída pelo mundo todo (Alvar et al., 2012). Como trata-se de uma doença 

transmitida por vetores, é importante reconhecer as características espaciais e temporais de 

sua transmissão. Alguns dos fatores determinantes de sua ocorrência estão relacionados com 
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desnutrição, pobreza, condições precárias de saneamento e habitação, ocupação urbana não 

planejada, migração e destruição ambiental (Werneck, 2010). No Brasil seu agente causador é 

o protozoário Leishmania infantum chagasi, sendo que os principais vetores são 

flebotomíneos do gênero Lutzomyia (Quinnell & Courtenay, 2009). Cães infectados 

constituem o principal reservatório doméstico do parasita e desempenham um papel 

fundamental na transmissão para os seres humanos no meio urbano (Moreno & Alvar, 2002). 

Embora historicamente a LV tenha sido considerada uma doença endêmica rural, ela vem 

atingindo grandes proporções em várias cidades brasileiras desde a década de 80 (WHO, 

2010), representando hoje um grave problema de saúde pública no Brasil (Desjeux, 2004). 

Trata-se de uma doença grave com opções terapêuticas limitadas e que, mesmo quando 

tratada de forma adequada, apresenta letalidade de cerca de 5% (Werneck, 2010). 

Recentemente vários estudos têm demonstrado a importância do geoprocessamento 

em questões epidemiológicas de doenças infecciosas como a LV (Ryan et al., 2006; Sudhakar 

et al., 2006; Cardim et al., 2016; Sevá et al., 2017). Os dados geográficos são usados para 

descrever e visualizar as distribuições espaciais dos casos e para descobrir padrões de 

associação espacial (Izumi et al., 2015). Análises espaciais e estatísticas, como análise de 

autocorrelação espacial, análise de cluster e análise espaço-temporal são comumente usadas 

para identificar padrões espaciais das doenças e testar se existe um padrão de incidência em 

uma área particular (Brownstein et al., 2002; Pui-Jen et al., 2009). Recentes avanços na 

estatística espacial em Sistema de Informação Geográfica (SIG) levaram a um crescente 

interesse na detecção de grupos de alto risco ou ―hotspots‖ para a vigilância da saúde pública 

(Jeefoo et al., 2011). Padrões espaço-temporais podem fornecer pistas para entender a 

dinâmica da disseminação da doença; a detecção de agrupamentos espaciais, temporais e 

espaço-temporais são úteis na identificação de áreas com maior risco, onde a vigilância e o 

controle precisam ser direcionados. 

No presente estudo, análises estatísticas espaciais foram utilizadas para investigar os 

padrões de difusão espaço-temporais dos casos de LV no Brasil. A aplicação de SIG com 

estatísticas espaciais, incluindo análise de agrupamentos (hotspots), é frequentemente usada 

para investigar e exibir mais claramente os padrões espaciais de doenças infecciosas (Bhunia 

et al., 2013). 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
654 

Metodologia 

 

Foram utilizados os dados referentes a todos os casos confirmados de LV no Brasil, 

hierarquizados por ano e por município para o período de 2000 a 2017. Esses dados foram 

obtidos através do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), que é 

disponibilizado publicamente pelo Departamento do Sistema Único de Saúde do Ministério 

da Saúde (DATASUS, 2018). Primeiramente a incidência de casos foi calculada com base 

nessas informações fornecidas DATASUS. O coeficiente de incidência (Fotherringham et al. 

2000) reflete a intensidade da morbidade em uma dada população. Após esse procedimento, a 

rede municipal digital fornecida pelo IBGE (BRASIL, 2015) foi relacionada aos dados de 

incidência dos casos de LV. Essa etapa também identificou mudanças na rede dos municípios 

brasileiros, uma vez que alguns foram desmembrados e não estão incluídos no banco de dados 

cartográficos disponibilizado pelo IBGE. Assim, foi necessário ajustar a tabela de dados de 

incidência analisando esses desmembramentos municipais. 

A análise de hotspots permite avaliar onde ocorrem os agrupamentos espaciais da 

doença. Estatisticamente, os resultados (z-score e p-value) indicam onde os valores mais altos 

e mais baixos ocorrem nos clusters espaciais. Esse agrupamento espacial analisa os atributos 

de cada um deles, acessando cada registro em um contexto de vizinhança e procurando a 

distância que garante que cada registro tenha pelo menos um vizinho. Uma ocorrência com 

um valor alto não significa, por si só, um hotspot. Para ter significância estatística, ele deve 

ter um alto valor e estar rodeado por outras ocorrências com altos valores também. A soma de 

um determinado atributo, com seus vizinhos, é comparada proporcionalmente à soma de todos 

os atributos. Quando a soma local é muito diferente do esperado, e essa diferença não é um 

resultado aleatório, resulta em um escore z com significância estatística. O valor calculado é 

um z-score (Equação 1), e quanto maior o resultado mais intenso é o agrupamento de hotspot 

(Getis & Ord, 1992).  

 

  
  = 

∑            ̅ ∑     
 
   

 
   

 ∑     
  

       ∑   
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O software ArqGIS 10.2 foi utilizado para o cálculo dos hotspots por ano das 

incidências de LV e para construção dos mapas temáticos. Os gráficos com a evolução das 
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incidências nos municípios ao longo dos anos foram construídos com o software Microsoft 

Excel. 

 

Desenvolvimento 

 

No período analisado (2001-2017), foram registrados 53.715 novos casos de LV em 

todo o território brasileiro. Conforme recomendação do Ministério da Saúde (2006) em 

relação aos casos humanos de LV, os municípios são classificados em dois grupos a cada 

período de três anos: com transmissão e sem transmissão. De acordo com a média de casos 

dos últimos cinco anos, os municípios com transmissão de LV são estratificados em: (1) 

esporádica, com média de casos inferior a 2,4; (2) moderada, com média de casos entre 2,4 e 

4,4 e (3) intensa, com média de casos maior do que 4,4 (Figura 1). Esse critério para ponto de 

corte foi baseado no ―percentil 90 (P90)‖ descrito pelo Ministério da Saúde (2006). Os 

municípios de transmissão moderada e intensa são considerados prioritários para as ações de 

vigilância e controle. 

Pela análise da Figura 1 é possível notar que nos últimos cinco anos aumentou o 

número de municípios que apresentaram transmissão intensa e moderada de LV no Brasil, 

baseado no número de casos. Vários fatores podem estar contribuindo para esse cenário, como 

a dispersão do vetor Lutzomyia longipalpis aliada ao aumento médio da temperatura no país. 

Existem estudos que mostram a forte associação da temperatura com as distribuições de 

vetores competentes de LV e cães infectados em áreas endêmicas brasileiras (Oliveira et al., 

2008; França-Silva et al., 2005), bem como em partes da Europa (Maroli et al., 2008; Ready, 

2010). A temperatura regula vários parâmetros biológicos dos flebotomíneos (Hartemink et 

al., 2011). Em particular, baixas temperaturas reduzem o metabolismo e a taxa de picada 

desses insetos (Guzma & Tesh, 2000; Benkova & Volf, 2007), e aumentam também o período 

de incubação extrínseco do parasito, afetando negativamente sua taxa de reprodução 

(Hartemink et al., 2011). Sendo assim, as mudanças climáticas, especialmente um aumento na 

temperatura, podem acelerar a taxa de expansão geográfica da LV. 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
656 

Figura 1 – Evolução dos tipos de transmissão de Leishmaniose Visceral no Brasil, por município, no 

período de 2000 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN-DATASUS 

 

As análises de hotspots revelaram clusters de alto risco, principalmente nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país para cada ano considerado (Figura 2). Os presentes 

resultados indicam que a abordagem da estatística espacial pode desempenhar um papel 

importante no reconhecimento e análise da estrutura espacial da epidemiologia e controle da 

LV no Brasil. Tais abordagens também têm sido usadas para investigar o agrupamento 

espacial da dengue (Carvalho & Nascimento, 2012), zika (Aguiar et al., 2018), doença do 

sono (Fevre et al., 2001), entre outras arboviroses menos conhecidas (Lorenz et al., 2017). 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
657 

Figura 2 - Análise dos hotspots da Leishmaniose Visceral no Brasil de 2000 a 2017. Os clusters de 

alto risco estão representados em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN-DATASUS 

 

A dinâmica da LV mostrou um claro padrão não-aleatório de se espalhar 

principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país a cada ano. Com base 

nessas análises, a vigilância epidemiológica será capaz de perceber o agrupamento de áreas 

com alta taxa de detecção de LV. Em relação à variação espaço-temporal, diferenças 

significativas foram observadas a cada ano, sendo que os resultados sugerem que os 

agrupamentos de alto risco flutuam consideravelmente, com um pico em 2005. As razões para 

esse agrupamento espacial de LV pode estar correlacionada com fatores sociais, como 

densidade populacional, desigualdade e acesso aos serviços de saúde, bem como com 

características ambientais (Bhunia et al., 2013). No Brasil, outros fatores têm sido 
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positivamente correlacionados com LV, incluindo casas com piso de barro e/ou paredes de 

barro, tipo de vegetação e presença de cães, aves ou cavalos na vizinhança (Lima et al., 2012), 

bem como infraestrutura inadequada de saneamento (Cerbino et al., 2009). Esses fatores 

provavelmente refletem um cenário propício para a criação dos flebótomos e, 

consequentemente, para a transmissão da LV. 

A mudança do caráter rural para urbano da LV nas cidades configura uma realidade 

epidemiológica distinta e requer uma nova racionalidade para os sistemas de vigilância e de 

controle. Os padrões de difusão espaço-temporal e a detecção de hotspots podem oferecer 

informações úteis para auxiliar a vigilância epidemiológica na previsão da disseminação da 

LV apenas em áreas específicas e críticas de hotspots, e não em regiões inteiras. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo revela as características espaciais e temporais da LV no Brasil usando 

ferramentas de geoprocessamento e análises estatísticas espaciais, que permitem a 

quantificação do grau de agrupamento de infecções por LV. O panorama epidemiológico atual 

não deixa dúvidas sobre a gravidade da situação: a rápida expansão geográfica de LV no 

Brasil aliada às flutuações no número de casos a cada ano dificultam medidas de controle para 

a doença e para o vetor. Nos últimos cinco anos aumentou o número de municípios que 

apresentaram transmissão intensa e moderada, sendo que as regiões Nordeste, Sudeste e 

Centro-Oeste do país foram as mais afetadas e apresentaram áreas com maior risco de 

transmissão. As análises espaço-temporais permitem melhor visualização do panorama geral 

da doença, e apresentam maior refinamento para a vigilância tomar medidas específicas nas 

áreas de alto risco otimizando recursos. 
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Resumo:Vivenciando um agravamento da violência urbana e dos problemas urbanos em geral, este trabalho 

procura identificar e analisar as relações entre vulnerabilidade social de adolescentes e segregação socioespacial 

no município de Rio Claro/SP, através de informações e dados socioespaciais sobre menores infratores 

internados na Fundação Casa de Rio Claro nos anos de 2010 a 2017, e demais informações adquiridas a partir de 

pesquisas em alguns setores da Prefeitura e, também, através de mapeamento. 

Palavras-chave:Menores Infratores;Segregação Socioespacial; Vulnerabilidade Social  

 

Resumen:En este trabajo se busca identificar y analizarlas relaciones entre vulnerabilidad social de 

adolescentes y segregación socioespacial en el municipio de Rio Claro/SP, a través de informaciones y datos 

socioespaciales sobre menores infractores internados en la Fundación Casa de Río Claro en los años 2010 a 

2017, y demás informaciones adquiridas a partir de investigaciones en algunos sectores del Ayuntamiento y, 

también, a través de mapeo. 

Palabras-Chaves:Menores Infractores; Segregación Socioespacial; Vulnerabilidad Social 

 

 

Introdução 

  

A urbanização tardia brasileira se deu a partir de arquipélagos de ocupação. Nos 

dizeres de (SANTOS, 2008:17), ―durante séculos o Brasil como um todo é um país agrário‖.  

 Assim sendo, o processo de industrialização brasileiro se deu tardiamente, devido, em 

grande parte, a essência agrícola do desenvolvimento do Brasil. A partir do final do século 

XIX, portanto, que surgem as primeiras, mas é principalmente a partir de 1930 que a 

industrialização se intensificou e o território se modernizou num ritmo maior. 

 É no século XX que os municípios ―se multiplicam, crescem e aumentam sua 

população e, como consequência, temos os característicos problemas urbanos, dentre eles a 

habitação, o emprego, o transporte, o lazer, a água, o esgoto, a educação e a saúde‖ 

(SANTOS, 2008:95).  

 Dessa forma, a periferia, o centro e os bairros mais ricos são, portanto, resultados do 

poder (econômico e político) de ―escolha‖ dos agentes sociais urbanos.  

Um padrão de ocupação espacial é, então, o resultado dessas escolhas ou 

decisões, com graus diferentes de liberdade e de empoderamento. A 
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espacialização só confirma as diferenciações sociais existentes e que se 

tornam espaciais, sem deixar de ser sociais. O padrão de ocupação do 

território alimenta essas diferenças e vai além delas: leva à segregação sócio-

espacial e à periferização. Periferização e segregação são fatores a mais de 

exclusão e significam menos oportunidades de inserção da população. 

(FERREIRA; VASCONCELOS; PENNA, 2008:04). 

 Assim sendo, cria-se, segundo Ferreira e Penna (2005), os chamados territórios da 

exclusão, onde a violência se manifesta das mais diversificadas formas. Desse modo: 

[são nesses] territórios da segregação e da pobreza, onde a violência se 

manifesta em todos os seus aspectos: omissão do estado, quebra do contrato 

social, inacesso à saúde, à cidadania, à instrução, à formação profissional, ao 

mercado de trabalho, à segurança e às infra-estruturas urbanas (FERREIRA, 

PENNA, 2005:162). 

 Os territórios da exclusão e da violência, controlados pelo crime organizado, se valem 

da mão-de-obra dos jovens em situação de desemprego, ociosidade e, por assim dizer, 

vulneráveis. Portanto: 

Essa população [jovem e pobre] adere ao crime organizado como resposta 

radical à violência que lhe foi imposta pelo sistema legal, e cai em outra: a 

ilegal. (FERREIRA; PENNA, 2005:159) 

 Deste modo em consonância com Miriam Abramovay (2002), o presente estudo 

entende que a violência sofrida e causada pelos jovens são frutos da (re)produção de relações 

socioeconômicas e socioespacias desiguais, culminando no acesso restrito ou no ―não acesso‖ 

às estruturas de oportunidades ligadas à cultura, à saúde, à educação, ao trabalho e ao lazer. 

 Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo geral, identificar e analisar as 

relações entre vulnerabilidade social de adolescentes e segregação socioespacial (analisando a 

presença ou ausência de infraestruturas e ações de lazer, esporte e cultura por bairros) no 

município de Rio Claro-SP, com base em dados socioespaciais de menores infratores 

internados na Fundação Casa de Rio Claro-SP, de 2010 a 2017, e traçar o perfil desses jovens. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

 A área de estudo escolhida, foi o município de Rio Claro/SP que está situado na 

região sudeste do Brasil, no interior do Estado de São Paulo, na Bacia Sedimentar do Paraná, 

conforme IPT (1981a apud ZAINE, 1994:04). Rio Claro/SP se encontra a noroeste de São 

Paulo Capital, a uma distância de 176 km via BR 050 e Rod. Bandeirantes. O Município 

possui população de aproximadamente 202.952 habitantes (IBGE, 2017). 
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 Para atingir os objetivos, esta pesquisa se utilizou de uma série de procedimentos 

metodológicos que serão destacados a seguir.  

A Revisão Bibliográfica é um método de pesquisa e estudo aprofundado sobre os 

principais conceitos e teorias, de uma determinada área de estudo ou assunto, utilizando-se de 

referências bibliográficos publicadas anteriormente. O presente trabalho se utilizou dessa 

metodologia para fazer um levantamento inicial (e durante a pesquisa) de embasamento. 

O presente trabalho buscou, através de pesquisas de campo, dados primários e 

secundários para subsidiar a análise pretendida. A pesquisa teve como fontes de dados 

primários a Fundação Casa e a Prefeitura, ambas do município de Rio Claro/SP. Como fontes 

de dados secundários foi utilizado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

própria Prefeitura de Rio Claro/SP. 

 O mapeamento foi realizado utilizando-se como base o Mapa do Município de Rio 

Claro/SP, disponibilizado no site da prefeitura 

(<http://rioclaro.sp.gov.br/municipio/publicacoes_mapas.php>), numa escala 1:12.500, 

através do software QuantumGis (QGIS), que é um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). Foi durante esta que ajustou-se as informações vetoriais já contidas no mapa municipal 

e que também adicionou-se os dados coletados com a finalidade de organizar um série de 

mapas para análise posterior.  

As entrevistas são métodos de aquisição de dados qualitativos a respeito de uma 

pessoa, de um lugar, de um evento, de um fenômeno, de um problema. Assim sendo, segundo 

Dencker (2000, apud DUARTE, 2018), as entrevistas podem ser estruturadas, nas quais as 

perguntas são fechadas, permitindo pouco ou nenhum improviso, ou semiestruturadas, nas 

quais as perguntas podem ser fechadas e abertas, permitindo que o entrevistador tenha mais 

liberdade para aproveitar os ―ganchos‖. Optou-se pelas entrevistas semiestruturadas. 

A sistematização de dados e informações é a etapa de compilação, digitação e 

tabulação dos dados e informações levantadas, de forma a organiza-las por eixos de análise. A 

palavra de ordem aqui é: organização. 

 

Desenvolvimento 

 

 Os fenótipos dos menores infratores são bem diversos, como também o é na população 

brasileira, e pode ser ilustrado pelo gráfico abaixo: 
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Figura 1 - Gráfico da Porcentagem de Menores infratores de Rio Claro/SP, segundo cor da pele, dados 

de 2010 a 2017. 

 
Fonte: NUPRIE – Núcleo de Informações Estratégicas da Fundação Casa. Adaptação Própria. 

 

 Pode-se notar, no gráfico acima, referente aos menores infratores residentes em Rio 

Claro/SP, que a população branca representa 45%, enquanto que pretos e pardos somados 

representam 54% e os amarelos representam 1%. Coloco aqui a somatória, entre pretos e 

pardos, pois o processo de mestiçagem no Brasil é muito complexo e abrangente, havendo, 

em grande parte dos pardos, a descendência direta de pretos, sendo que os demais são 

descendentes de índios, são frutos de outro processo de mestiçagem ou são, de fato, de outra 

origem étnica. Destaco também que esta composição é muito próxima da composição da 

população brasileira como um todo. 

 Para melhor entender o perfil do menor infrator, segue os gráficos abaixo que dizem 

respeito as questões de idade e escolaridade no momento da internação. 

 

Figura 2 - Gráfico da Quantidade Total de Menores Infratores de Rio Claro/SP, segundo Idade no 

momento da internação. Dados de 2010 a 2017. 

 
Fonte: NUPRIE – Núcleo de Informações Estratégicas da Fundação Casa. Adaptação própria. 
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 O gráfico acima, permite visualizar as idades predominantes com as quais os menores 

infratores ingressam na Fundação Casa. 

 

Figura 3 - Gráfico da Quantidade Total de Menores Infratores de Rio Claro/SP, segundo Escolaridade 

no momento da internação. Dados de 2010 a 2017. 

 
Fonte: NUPRIE – Núcleo de Informações Estratégicas da Fundação Casa. Adaptação própria. 

 

 O gráfico acima, permite visualizar os anos escolares nos quais os menores infratores 

são reinseridos no ensino formal dentro da Fundação Casa. 

Portanto, segundo os dados dos dois gráficos acima, os menores infratores ingressam 

na Fundação Casa de Rio Claro/SP, majoritariamente, com as idades de 15, 16 e 17 anos 

(conforme Figura 2) e são reinseridos no ensino formal, em sua maioria, no 7º e 8º anos do 

Ensino Fundamental II, e no 1º ano do Ensino Médio (conforme Figura 3).Dessa forma, 

evidencia-se o abandono escolar, pois, as idades com as quais a maioria desses jovens são 

internados, são superiores àquelas das escolaridades nas quais eles são reinseridos no ensino 

formal, dentro da Fundação Casa, e mesmo não sendo possível precisar o tempo que se 

encontram longe dos estudos chegamos a um intervalo de 1 a 5 anos, de abandono escolar. 

Esses dados, mostram uma relação íntima de sucessão de fatos, ou seja, primeiro esses jovens 

tendem a abandonar as escolas (e/ou apresentar conduta problemática) e, posteriormente ou 

concomitantemente, ingressam na criminalidade.  

Quanto ao responsável legal desses jovens, vê-se uma situação alarmante que aponta 

para o abandono paterno das obrigações legais e afetivas na criação desses jovens.  
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Figura 4 - Gráfico da Porcentagem dos Responsáveis Legais (Mãe ou Pai) dos Menores Infratores da 

Fundação Casa de Rio Claro/SP. Dados de 2010 a 2017. 

 
Fonte: NUPRIE – Núcleo de Informações Estratégicas da Fundação Casa. Adaptação Própria. 

 

Com o gráfico acima, fica claro que no contexto geral é a mãe que cria e educa os 

filhos.  Essa criação monoparental pode gerar traumas psicológicos (como a sensação de 

abandono e insegurança) e também pode resultar num distanciamento entre o jovem e a(o) 

responsável, devido sobremaneira as escalas de trabalho. Dessa forma, os jovens passam a 

ficar mais tempo sozinhos e/ou nas ruas do que com o núcleo familiar, o que implica em estar 

em contato com as mazelas dos bairros em situação de vulnerabilidade (ou seja, falta de 

saneamento, drogadição e tráfico de drogas, violência, etc.). 

Outra importante questão a ser considerada é que esses jovens internados na Fundação 

Casa, vêm de uma realidade de vulnerabilidade social, termo que pode ser conceituado: 

―[...] como o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos 

recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou 

grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, 

culturais que proveem do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado 

se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho e mobilidade 

social dos atores (Vignoli, 2001; Filgueira, 2001).‖ (ABRAMOVAY, 

2002:29) 

Em consonância com Abramovay (2002), e de acordo com os levantamentos feitos no 

trabalho de Barros (2017),a vulnerabilidade social, indicada a partir das análises desta 

pesquisa, pode ser entendida como uma condição socioeconômica, na qual a maioria dos 

seguintes problemas sociais encontram-se conjugados nos bairros e/ou nas famílias desses 

jovens: (1) baixa escolaridade e/ou abandono escolar (dos jovens e de seus familiares); (2) 

baixa renda; (3) drogadição (ou consumo de drogas); (4) tráfico de drogas; (5) alcoolismo; (6) 
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desemprego; (7) fragilidade de vínculos familiares (ou seja, famílias reorganizadas – nas quais 

a criação desse jovem se dá por ―mãe e padrasto‖ ou ―pai e madrasta‖ ou ―mãe solteira‖ ou 

―avó‖, e etc. – com alto grau de permissividade e falta de autoridade); (8) violência (geral); e 

(9) Violência e abuso sexuais. Esse cenário de vulnerabilidade, quando conjugado com a falta 

de infraestruturas e ações voltadas para lazer, esporte, cultura, educação e saúde, gera falta de 

perspectiva para a população local e sensação de não pertencimento ao processo de cidadania. 

 Ainda buscando elucidar mais sobre o perfil do menor infrator, cabe destacar os tipos 

de infrações mais recorrentes. Destaco aqui, que infração é o nome aplicado aos crimes 

realizados por indivíduos menores de idade. Para tanto, segue a tabela na sequência: 

 

Tabela 1 - Tabela sobre a Quantidade de Menores Infratores segundo ato infracional. Dados de 2010 a 

2017. 

Entradas Diretas De Adolescentes Na Fundação Casa Com Município De Residência 

Em Rio Claro No Período De 2010 A 2017 Segundo Ato Infracional 

Nº de Atos 

Infracionais Ato Infracional 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total de 

Adolescentes 

1 Roubo Majorado 34 47 30 29 28 22 29 21 240 

2 Tráfico de Drogas 10 9 5 20 17 6 5 7 79 

3 Roubo Simples 3 4 3 1 1 1 0 0 13 

4 

Roubo Qualificado 

Tentado 1 6 3 1 0 0 0 0 11 

5 

Descumprimento 

de Medida Judicial 3 0 4 0 0 0 0 0 7 

6 Furto 2 1 1 0 1 0 0 0 5 

7 

Homicídio 

Qualificado 0 1 0 0 0 2 2 0 5 

8 Homicídio Doloso 2 0 0 0 1 0 0 1 4 

9 

Roubo Qualificado 

ou Latrocínio 1 0 2 1 0 0 0 0 4 

10 

Porte de Arma de 

Fogo 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

11 Furto Qualificado 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

12 

Furto Qualificado 

Tentado 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

13 

Receptação 

Qualificada 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

14 

Lesão Corporal 

Dolosa 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

15 Outros 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

16 Ameaça 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

17 

Homicídio Doloso 

Qualificado 

Tentado 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

18 Receptação 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

19 

Roubo simples 

tentado 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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20 

Dirigir sem 

Habilitação 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

21 

Homicídio Doloso 

Tentado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

22 

Porte ou Uso de 

Drogas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

23 

Lesão Corporal 

Dolosa 

Qualificada 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 

TOTAL DE ADOLESCENTES 58 71 53 53 52 34 37 33 391 

Fonte: NUPRIE – Núcleo de Informações Estratégicas da Fundação Casa. 
 

Ao analisar a Tabela 1, nota-se que os sete atos infracionais mais cometidos são: (1) 

Roubo Majorado; (2) Tráfico de Drogas; (3) Roubo Simples; (4) Roubo Majorado Tentado; 

(5) Descumprimento de Medida Judicial; (6) Furto; e (7) Homicídio Qualificado.  

Para além do perfil dos menores infratores, é interessante que se olhe para os 

territórios, ou seja, para os bairros. Nota-se, pois, que a cidade é muito bem delimitada no que 

diz respeito ao lugar dos pobres, da classe média e dos ricos. Assim sendo, as regiões centro, 

leste e sudeste são ocupadas pela classe média e classe alta; já as regiões oeste, sudoeste e 

noroeste são ocupadas pelas populações mais pobres. Claro que este padrão também apresenta 

exceções. Dessa forma, como afirma Maricato (1996:27), ―a concentração de infraestruturas e 

equipamentos urbanos aliada ao mau funcionamento dos transportes públicos vão determinar 

a ocupação densa da cidade‖, pois os locais mais defasados de infraestruturas terão preços 

mais acessíveis a classe baixa. No trecho acima a autora se refere a cidade de São Paulo/SP, 

porém o processo de estruturação não é diferente do ocorrido na cidade de Rio Claro/SP. 

Nesse processo a autoconstrução, as moradias irregulares ou os loteamentos criados distantes 

do centro são destinados a abrigar as populações de baixa renda. Portanto ―as classes sociais 

vivem longe uma das outras no espaço da cidade: as classes média e alta nos bairros centrais, 

legalizados e bem-equipados; os pobres na periferia, precária e quase sempre ilegal‖ 

(Caldeira, 2000:218). 

Segundo Maricato (1996:31),―o desenvolvimento urbano desigual em vez de eliminar 

a herança do atraso, reproduziu-a e deu-lhe novas conformações [...]‖. Essa observação nos 

direciona para o novo momento do desenvolvimento urbano no qual: 

[...] os diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas estão 

separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou 

interagir em áreas comuns. O principal instrumento desse novo padrão de 

segregação espacial é o que chamo de "enclaves fortificados‖ [...]. (Caldeira, 

2000:211). 

 Para elucidar a discussão acima e trazer novos elementos, segue os mapas abaixo. 
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Figura 5 - Mapa da Quantidade Total de Menores Infratores por bairros, no ano de 2018. 

Fonte: Adaptação própria do mapa da Prefeitura de Rio Claro/SP. 
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Figura 6 - Mapa da quantidade de Infraestruturas por bairros, no ano de 2018. 

 
Fonte: Adaptação própria do mapa da Prefeitura de Rio Claro/SP. 
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 Os mapas acima, apresentam dados especializados por bairros se utilizando de uma 

palheta de cores que varia das cores frias (menores valores) às quentes (maiores valores).O 

primeiro mapa (Figura 5), traz a somatória de menores infratores por bairros. O segundo 

mapa (Figura 6), traz registro da somatória das infraestruturas de cultura (bibliotecas, teatros 

e etc.), lazer e esporte (centros poliesportivos, áreas de lazer, calçadões e etc.), saúde 

(unidades de saúde municipais, estaduais e particulares) e educação (unidades escolares 

municipais, estaduais e particulares), por bairros.  

Nota-se, pois, através do primeiro mapa(Figura 5)nota-se que os bairros com maiores 

quantidades de menores infratores encontram-se localizados, em Rio Claro/SP, nas porções 

noroeste (Jd. Santa Maria, Cervezão, Jd. das Paineiras, Jd. Wenzel e Santa Eliza) e sudoeste 

(Palmeiras, Jd. Brasília II, Jd. Guanabara I, Jd. Guanabara II e Terra Nova, bairros situados a 

oeste da Rodovia Washington Luiz). No segundo mapa(Figura 6) que as infraestruturas estão 

mais concentradas na região central - nos bairros Centro, Consolação e Vila Operária – tendo 

como exceções os bairros Vila Bela Vista e Jardim Novo I, sendo este último o único que se 

enquadra em um perfil de bairro em situação de vulnerabilidade. Conforme Barros (2017), em 

informações levantadas em entrevistas e em dados coletados, a maioria dos bairros com 

grande presença de menores infratores são àqueles em situações de vulnerabilidade social, 

existindo também bairros vulneráveis com baixo número de registros e bairros não 

vulneráveis com registros consideráveis de menores infratores. Assim sendo observa-se que 

os bairros mais bem equipados com infraestruturas e ações por parte do poder públicos e da 

iniciativa privada também, não apresentam registros alarmantes de um modo geral, enquanto 

que a grande maioria dos bairros problemáticos do ponto de vista da quantidade de menores 

infratores, possuem pouco ou nenhuma infraestrutura de um modo geral, como pode ser 

observado nos mapas acima. 

 

Conclusão 

 

 Conclui-se a partir desse breve artigo oriundo de meu Trabalho de Conclusão de Curso 

em conjunto com a contribuição de outros autores renomados que as questões da 

vulnerabilidade social, da segregação socioespacial, da violência urbana e dos menores 

infratores tem muito campo para estudos que visem identificar, diagnosticar, mapear e propor 

soluções ou melhorias, sobretudo no campo da Geografia. Dessa forma, este trabalho traz uma 
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reflexão sobre o caso da cidade de Rio Claro/SP através de uma análise resumida, na 

esperança de instigar novas indagações e novas proposições de trabalhos no campo social.  
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Resumo:A mancha urbana de Campinas vem se desenvolvendo de maneira singular ao longo do tempo. No 

período recente, este processo vem expondo uma série de contradições que afetam o cotidiano de grande parte da 

população. Estima-se que mais de 98% da população de Campinas seja urbana, o que justifica um olhar mais 

acurado sobre os locais onde este contingente populacional ocupa, apontando áreas consolidadas como as 

porções Noroeste e Sudeste e áreas com alguma tendência de crescimento como as áreas das regiões Sudoeste e 

Nordeste da mancha urbana campineira. Com o uso de geotecnologias foi possível identificar e caracterizar tais 

áreas e levantar dados e informações que podem ajudar no processo de tomada de decisão. 

Palavras-chave:Expansão urbana; Geotecnologias; Dispersão; Campinas. 

 

 

Resumen:La mancha urbana de Campinas viene desarrollándose de manera singular a lo largo del tiempo. En 

el período reciente, este proceso viene exponiendo una serie de contradicciones que afectan al cotidiano de gran 

parte de la población. Se estima que más del 98% de la población de Campinas es urbana, lo que justifica una 

mirada más acorde a los lugares donde este contingente poblacional ocupa, apuntando áreas consolidadas como 

las porciones Noroeste y Sudeste y áreas con alguna tendencia crecimiento como las áreas de las regiones 

Suroeste y Nordeste de la mancha urbana campineira. Con el uso de geotecnologías fue posible identificar y 

caracterizar tales áreas y levantar datos e informaciones que pueden ayudar en el proceso de toma de decisión. 

Palabras Claves:Expansión urbana; Geotecnologías; Dispersión; Campinas. 

 

 

Introdução 

 

O processo de expansão urbana é um dos reflexos visíveis da forma com que a 

sociedade vem se organizando no espaço geográfico ao longo dos últimos séculos. Esta 

dinâmica evidente nas cidades permite reconhecer que elas são entes geográficos que estão 

em constante transformação e também permite pontuar que o processo de expansão urbana é 

um fenômeno que desencadeia uma série de discussões em outros pontos que interferem 

diretamente na vida cotidiana de bilhões de pessoas ao redor do mundo em assuntos como 

mobilidade, habitação, alimentação, saúde pública, saneamento básico e sustentabilidade. 

                                                 
1
Este trabalho deriva de um projeto de Iniciação Científica concluído em 2017 e intitulado ―Vetores de expansão 

urbana: análise da cidade de Campinas (SP)‖. 
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Segundo dados da ONU
2
, em 1950 aproximadamente 29,3% da população mundial 

residia em áreas urbanas. Em 2014 este número já era de 53,6% da população mundial, ou 

seja, a população urbana mundial saltou de 751 milhões em 1950 para 3,9 bilhões em 2014. 

Este é um fenômeno novo para a história da humanidade e que tende a aumentar cada vez 

mais a demanda por terra urbana ainda no futuro próximo: a expectativa é que em 2040, 

63,2% da população mundial resida em áreas urbanas, totalizando 5,7 bilhões de pessoas. 

Nesta linha, apesar de se tratar de uma cidade brasileira interiorana (Figura 1), em 

1950, Campinas já se apresentava como essencialmente urbana com pouco mais de dois 

terços dos seus 152.547 habitantes vivendo na cidade (BRASIL, 2011). Enquanto que em 

2017 o IBGE já estimava uma população de 1.182.429
3
 habitantes para Campinas, com pelo 

menos 98% da população residindo em áreas urbanas. 

 

Figura 1 – Localização do município de Campinas/SP 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme afirma Rizzati (2015), a partir de 1990 algumas ocupações urbanas são 

instaladas em Campinas criando espaços de moradia de uma população mais pobre na cidade. 

Silva (2008) destaca que neste mesmo período outras áreas da cidade se consolidam como 

áreas de condomínios e loteamentos fechados em um contexto de aumento da violência 

urbana na cidade. Este quadro torna evidente o quanto, além de complexo, o espaço 

                                                 
2
Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/> Acesso em: 26 set. 2018. 

3
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama> Acesso em: 25 fev. 2018. 
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intraurbano de uma grande cidade como Campinas é um território em disputa, onde após a 

década de 1990 tais disputas por espaço ficam visíveis no cotidiano da cidade. 

Com isso, este trabalho busca descrever de que forma a mancha urbana de Campinas 

vem se estruturando a partir da década de 1990 por meio do uso de geotecnologias, indicando 

as principais direções de crescimento e as características sociais, econômicas e demográficas 

de cada vetor de crescimento. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para acompanhar a expansão das áreas urbanizadas de Campinas durante sua história 

recente foi imprescindível o uso de geotecnologias. Rosa (2005) define geotecnologias como 

um conjunto de softwares e hardwares utilizados para a coleta, processamento e análise de 

dados georreferenciados. Neste sentido, são considerados como geotecnologias os Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG), a Cartografia Digital, o Sensoriamento Remoto, os sistemas 

de GPS e, entre outros, a Topografia. 

A mancha urbana de uma cidade por si só apresenta a característica de estar em 

constante transformação, ampliando seu tamanho e modificando seus usos em um ritmo quase 

que diário, onde o desafio de acompanhar tal ritmo de mudanças exige instrumentos que 

auxiliem o poder público diretamente na tomada de decisão, identificando, por exemplo, áreas 

do território que demanda maior atenção (FERREIRA; LEITE, 2011). 

O mapeamento das áreas urbanizadas de Campinas foi realizado através de 

procedimentos geocartográficos em ambiente SIG. Para tal, foram utilizadas imagens de 

satélites para os períodos mapeados que abrangem os anos de 1989, 2001, 2010 e 2018 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Fontes dos materiais utilizados para o mapeamento das manchas urbanas 

 

 

 

 

Foi necessário confrontar cada período entre si, examinando as respectivas diferenças 

tendo por base o tema linear de ruas, avenidas e rodovias da Base Cartográfica de 2014 da 

Prefeitura Municipal de Campinas e da base de dados do Open Street Maps. 

Ano Material utilizado Fonte 

1989 Imagens de satélite, Landsat 5, sensor TM, 30m Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

2001 Imagens de satélite, Landsat 7, sensor TM, 30m Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

2010 Imagens de satélite, Landsat 5, sensor TM, 30m Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

2018 Imagens de satélite, CBERS 4, sensor PAN, 5m Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 
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Como aponta Nascimento (2016), foram consideradas como manchas urbanas as áreas 

com formas tipicamente urbanas, cujos usos e funções fossem característicos do meio urbano. 

A vetorização em tela por interpretação de imagens, a edição dos dados e a quantificação das 

áreas vetorizadas foram realizadas com os softwares ArcMap 10.6 e QGIS Desktop 3.2.1. 

 

Fundamentação Teórica 

 

O processo de expansão da mancha urbana é parte da expressão material do processo 

de produção capitalista do espaço geográfico. Segundo Nascimento (2016), a expansão 

horizontal da mancha urbana é o processo por meio do qual áreas com algum tipo de uso da 

terra agrícola ou de cobertura vegetal própria se convertem em áreas com usos urbanos em 

suas mais diversas tipologias. Ao longo da história de qualquer cidade, esta conversão pode se 

dar de modo contínuo à mancha urbana principal, fazendo com que a cidade se amplie como 

um todo a partir de suas bordas. Por outro lado, concomitantemente a isso, esta conversão 

pode ocorrer em áreas que não estão fisicamente conectadas à mancha urbana principal, 

permitindo a intersecção de usos notadamente agrícolas ou de natureza especulativa entre 

estas áreas urbanizadas. 

Este segundo processo se encaixa em uma das múltiplas formas de urbanização 

dispersa que podem ocorrer na escala intraurbana e metropolitana (REIS, 2015). Ela ocorre 

em função do jogo de interesse dos agentes produtores do espaço urbano, sendo que sua 

principal marca é a baixa densidade de ocupação, permitindo a configuração de uma mancha 

urbana fragmentada e, em muitos casos, sem infraestrutura urbana básica, cuja finalidade 

atende aos anseios especulativos de parte do capital imobiliário. 

De todo modo, em ambos os casos, o crescimento da mancha urbana segue 

preferencialmente algumas direções ao ampliar. Villaça (1998) e Souza (2007) afirmam que 

mesmo em locais onde o relevo e o próprio sítio urbano favoreçam certas áreas em detrimento 

de outras, para o crescimento urbano, a mancha urbana pode não seguir necessariamente esta 

lógica. O principal fator neste caso é a presença de vias de circulação. 

Para Souza (2007) as vias férreas tendem a orientar a expansão urbana de modo mais 

rígido, já as vias rodoviárias, por sua maior capilaridade permite uma ocupação mais ampla, 

facilitando ainda mais a produção de vazios urbanos e a ocorrência do padrão de expansão da 

mancha urbana disperso. 
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Villaça (1998) afirma que as vias de transporte são direcionadoras da expansão da 

mancha urbana por darem à uma localidade acessibilidade ao território municipal como um 

todo. Por esta razão, os vetores de expansão da mancha urbana influenciam, no caso de 

Campinas, diferentes formas de ocupação, pois elas ligam seu entorno mais próximo à 

diferentes dinâmicas socioeconômicas. 

Isto é sintomático ao analisar o ―Manual para ordenamento do uso do solo nas faixas 

de domínio e lindeiras das rodovias federais‖ (BRASIL, 2005). Segundo o manual, entre 

outros pontos, a implantação, recuperação ou operação em rodovias podem gerar: pressão e 

indução ao uso do solo e/ou reordenamento do uso do solo; alteração do uso e ocupação do 

solo local e regional; revalorização imobiliária; variação da acessibilidade interlocal e 

regional; indução a processos de comércio e serviços; alteração da polarização econômica 

regional; riscos de atritos com as comunidades locais; desapropriação e/ou seccionamento de 

propriedades; perdas de áreas produtivas e/ou alterações no volume de produção; variação 

local, temporária e/ou permanente da arrecadação tributária; variação da renda familiar 

relativa a oferta de emprego e/ou desemprego; indução de processos migratórios; instalação 

espontânea de vilas livres; pressão sobre a oferta de serviços; processo sobre a oferta de 

serviços sociais básicos; evasão temporária e localizada da fauna; variação da abundância e da 

diversidade de espécies de fauna; etc. 

Apesar de tratar apenas de rodovias, alguns aspectos podem ser contextualizados para 

alguma grande avenida ou estrada municipal, pois a ideia de garantir acessibilidade é uma 

qualidade inerente a todas as vias de todos os portes em maior ou menor grau. Por esta razão, 

pontos que tratam de impactos ambientais, variação da acessibilidade local e regional, além da 

pressão, revalorização e indução imobiliária para a região ajudam a entender os impactos 

ambientais e urbanos que as vias de transporte rodoviário, especificamente, trazem para o seu 

entorno próximo, sobretudo nas estruturas urbanas das cidades (CASTRO et al, 2015). 

Estes são pressupostos importantes que permitem identificar quais vias de transporte 

vêm sendo fundamentais para o direcionamento da expansão da mancha urbana de Campinas, 

por quais tipos de agentes sociais estas vias estão sendo utilizadas e para qual tipo de público 

elas induzem a ocupação. 
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Traços recentes da expansão da mancha urbana campineira 

 

O processo de urbanização campineiro e seu consequente processo de ampliação da 

área urbana mais significativo se inserem no contexto da urbanização brasileira que se 

intensifica a partir da segunda metade do século XX. Nele, é possível destacar o grande 

adensamento urbano nas grandes capitais do Sudeste e seus respectivos entornos, expondo o 

grande desnível regional entre o eixo São Paulo – Rio de Janeiro e o restante do país 

(BAENINGER, 2005). 

A grande concentração demográfica e de atividades produtivas na Grande São Paulo 

fez a capital paulista emergir como a principal cidade da rede urbana paulista e brasileira. 

Contudo, já no final do século XX isto começou a escancarar suas contradições e suas 

limitações para a vida urbana paulistana e para o setor produtivo paulistano. Foi então em 

função deste cenário que os governos federal e estadual da época e os setores produtivos que 

atuavam na região começaram um processo de interiorização dessas atividades econômicas 

para fugir das deseconomias de aglomeração da região e diminuir o grande desnível da 

própria região em relação ao restante do país e ao restante do estado (SPOSITO, 2007). 

A consequência disso foi a perda gradual do peso relativo da indústria da Grande São 

Paulo em relação à atividade industrial de outras áreas do país e do próprio Estado de São 

Paulo, se especializando no setor terciário. Junto a esta desconcentração industrial, 

concomitantemente- e consequentemente - houve também uma gradual desconcentração 

demográfica da Grande São Paulo, permitindo uma remodelação total na rede urbana paulista 

que, apesar de ainda voltada para a capital, viu o surgimento de novas cidades médias e de 

novas áreas metropolitanas pelo interior (SPOSITO, 2007; SATHLER; MIRANDA, 2016). 

Geograficamente próxima da capital, com uma infraestrutura rodoviária e ferroviária 

que lhe dava acesso ao interior do Estado e à grande parte do país, e, entre outros aspectos, 

com um parque industrial e uma população operária já em crescimento, Campinas se tornou 

um local privilegiado no interior paulista durante este processo de desconcentração industrial 

e demográfico paulistano (GONÇALVES JUNIOR; CORREA, 2015). A componente 

migratória foi, portanto, o principal indutor para o aumento da população – urbana – 

campineira no final do século XX (BAENINGER, 2001). 

De acordo com Silva (2008), os primeiros condomínios e loteamentos fechados são 

instalados na cidade em meados da década de 1970 e se consolidam nas décadas seguintes 
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como as principais formas de moradia da população rica da cidade e da população rica que 

chega para viver na cidade a partir de então. A figura do automóvel como meio de transporte 

individual assume papel importante para esta parcela da população campineira, tanto que 

essas instalações vão se localizar próximas à Rodovia Dom Pedro ao Norte e Leste da cidade 

e próximas à Rodovia Governador Ademar de Barros ao Norte da cidade. 

Por outro lado, é neste cenário que em 1990 surgem as primeiras grandes ocupações 

urbanas da cidade de Campinas: o Parque Oziel e o Jardim Campo Belo. Rizzati (2015) 

afirma que ambas marcaram a forma de organização da população pobre de Campinas e 

abriram o que para ela foi a terceira onda de periferização da população pobre de Campinas. 

As duas ocupações estão localizadas ao longo da Rodovia Santos Dumont na direção Sul da 

cidade. A primeira, próxima ao Centro e ao entroncamento rodoviário com a Rodovia 

Anhanguera, contígua à mancha urbana principal, e a segunda mais afastada, próxima ao 

Aeroporto de Viracopos, desconectada da mancha urbana principal e no limite com 

Indaiatuba. Este modo de ocupação consolida a porção Sul/Sudoeste da cidade como a porção 

do território municipal mais populosa e ocupada principalmente pela população pobre. 

Em 1989, a mancha urbana de Campinas cobria uma área de cerca de 24% (Tabela 1) 

do território municipal total. Considerando a mancha urbana principal, isto é, em seu caráter 

contínuo, já era possível encontrar neste período uma enorme diferença entre a abrangência 

do core principal da mancha urbana e seus pontos de dispersão. De acordo com a Figura 2A, 

apenas na direção Sudeste não havia diferença entre ambas as medidas, o que indica que 

somente nesta direção a mancha urbana era continua até seu limite de fato. Todavia, se 

considerado o aspecto disperso da mancha urbana, é possível notar que no sentido SW – NE 

há cerca de 35km que separam uma extremidade da mancha urbana da outra, com pontos que 

distam até 18km do Centro da cidade, enquanto que nas mesmas direções o core principal não 

dista mais de 7km. 

 

Tabela 1 – Área das manchas urbanas em seus respectivos períodos 

 

Ano Área (km²) % 

1989 188,5 23,7 

2001 216,9 27,3 

2010 238,9 30,1 

2018 251,2 31,6 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 1 – Disposição da mancha urbana de Campinas em 1989 (A),2001 (B), 2010 (C), 2018 (D) com 

a distância indicada em metros 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Campinas entra no século XXI fortalecida economicamente e demograficamente 

robusta como uma cidade interiorana. Os processos de desconcentração produtiva e 

demográfica da Grande São Paulo ajudaram Campinas a chegar no ano 2000 com 959.494 

habitantes e um parque industrial diversificado, cujos efeitos se fizeram sentir inclusive nos 

municípios do entorno. Fato é que a Região Metropolitana de Campinas passa a ser 

legalmente instituída em 2000 por meio da Lei Complementar Estadual nº 870 - inicialmente 

com 19 municípios
4
, em seguida com 20, após a inclusão do município de Morungaba em 

2014
5
. 

Como mostra a Tabela 1, de 2001 a 2018 a mancha urbana campineira cresceu cerca 

de 28km², praticamente o mesmo que a cidade cresceu entre 1990 e 2000, indicando uma 

certa tendência de estabilização. É neste período que a Rodovia Anhanguera se consolida 

                                                 
4
Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, 

Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d‘Oeste, Santo Antônio de 

Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo. 
5
Incluída na RMC por meio da Lei Complementar Estadual nº 1.234 de 2014. 
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também como o principal eixo rodoviário da RMC. As figuras 2B, 2C e 2D evidenciam que a 

mancha urbana campineira se apresenta de forma contínua no sentido NW – SE justamente 

por efeito da Rodovia Anhanguera, conurbando-se a Sudeste com Valinhos e a Noroeste com 

Sumaré. 

A mancha urbana contínua (Figura 3A) seguiu avançando na década de 1990 para as 

direções a Oeste, enquanto que áreas dispersas da mancha urbana principal foram instaladas 

ao Sul, com destaque para a porção a Sul-Sudeste de 2010 para cá (Figura 3B). 

 
Figura 2 – Direções de avanço da mancha urbana campineira em seu caráter contínuo (A) e em seu 

caráter disperso (B) 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os trabalhos de Nascimento (2016) e Bernardini (2018) mostram que o padrão de 

ocupação da RMC é, em certa medida, contíguo ou, ao menos, correspondente, ao padrão de 

ocupação intraurbano campineiro. Neste sentido, a Figura 4revela que as porções que vão do 

Norte ao Leste campineiro consolidam-se como áreas intensamente dispersas, o que abre uma 

possibilidade ainda maior de ocupação dessa região do território Campineiro. Nota-se ainda a 

presença cada vez mais frequente de Condomínios e Loteamentos Fechados nos distritos de 

Sousas e Joaquim Egídio. Por esta razão, áreas próximas das vias radiais como a Avenida 

Mackenzie, a Rodovia Governador Ademar de Barros e a Avenida Antonio Carlos Couto de 

Barros tendem a sofrer ainda mais com a especulação imobiliária na região. 

A parte Sudeste da mancha urbana campineira conurba-se com Valinhos. Nesta área, é 

comum a presença de galpões industriais e logísticos como em toda a via Anhanguera, mas 

recentemente, na região do trevo com a Rodovia Santos Dumont há a formação de um cenário 

característico de um território desigual onde há lado a lado um resort e um condomínio de 

luxo e a ocupação do Parque Oziel. 

 

 

B A 
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Figura 3 – Mapa da expansão da mancha urbana de Campinas/SP de 1989 a 2018 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As partes de Sul a Oeste possuem uma ocupação menos rarefeita em relação à porção 

Norte/Leste, apesar de muitas áreas dispersas que chegam à mais de 18km. Chama atenção o 

papel indutor das Avenidas Ruy Rodrigues e John Boyd Dunlop em direção aos distritos do 

Ouro Verde e do Campo Grande, os mais populosos da cidade, além da própria Rodovia 

Santos Dumont e do Aeroporto de Viracopos que tendem a intensificar a presença de galpões 

industriais e logísticos na região. 

As áreas ao Noroeste do território campineiro conurbam-se com Hortolândia e 

Sumaré, mantendo a característica presença da população pobre da região entremeadas por 

plantas industriais ao longo da via Anhanguera e da Rodovia Jornalista Francisco Proença. Na 

Figura 4, a área vazia vista até a Rodovia Dom Pedro corresponde às áreas institucionais da 

Fazenda Chapadão, que pertence ao Exército Brasileiro, e da Fazenda Santa Elisa que 

pertence ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 
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Considerações Finais 

 

O processo de expansão da mancha urbana campineira em seu período recente mostra 

que nas últimas décadas há uma forte continuidade e uma forte comunicação entre a estrutura 

urbana campineira e os demais municípios da RMC. Isto é evidenciado pela grande área 

conurbada que se estende de Vinhedo e vai até Santa Barbara d‘Oeste sobre o eixo 

Anhanguera – Bandeirantes. Por outro lado, o ritmo de crescimento da mancha urbana 

campineira no geral indica estar diminuindo. Constatações deste tipo evidenciam que o uso de 

geotecnologias para este tipo de levantamento é fundamental, constituindo-se como elemento 

eficaz e preciso para o auxílio da tomada de decisão. 

Neste sentido, apesar de a mancha urbana apresentar-se contínua na direção NW – SE, 

sua distribuição físico-territorial efetiva se dá na orientação SW – NE. Nas áreas à Nordeste 

do município, assim como em toda a mancha urbana é possível encontrar bairros 

característicos de uma população mais pobre, com bairros precários e dificuldades de 

mobilidade. Contudo, paradoxalmente, nesta mesma região concentra-se grande número de 

condomínios e loteamentos fechados afastados e isolados do restante da cidade. Chama 

atenção que esta é a região da Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas e isto indica 

que o avanço deste tipo de ocupação pode trazer sérios problemas ambientais para Campinas 

e os municípios mais próximos como Pedreira, Amparo, Morungaba, Valinhos e Itatiba. 

Um outro fato importante é o de que as vias de transporte se mostram como indutoras 

do crescimento urbano campineiro. De um lado na parte Sudoeste da mancha urbana 

destacam-se as avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodrigues e a Rodovia Santos Dumont, 

enquanto que no Nordeste destacam-se a Avenida Mackenzie, a Rodovia Governador Ademar 

de Barros e a Avenida Antonio Carlos Couto de Barros. Tratam-se de vias que tendem a 

reforçar a ampliação da mancha urbana contínua integrando áreas dispersas a Sudoeste e a 

ampliar a ocorrência de condomínios e loteamentos fechados à Norte/Nordeste. 
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Resumo:Este artigo propõe um diagnóstico comparativo das redes cicloviárias dos municípios de Piracicaba e 

Rio Claro, localizados no interior paulista. Para isso utilizou-se uma metodologia baseada em levantamento e 

revisão bibliográfica, de dados e de bases cartográficas, além de trabalhos de campo. Os resultados apontaram 

que no município de Piracicaba, a rede cicloviária (12.443 m) está concentrada próximo ao Rio Piracicaba, ponto 

turístico do município, sendo atribuído aos trechos cicloviários um caráter voltado ao lazer e a práticas de 

esportes. Já no município de Rio Claro, a rede cicloviária (35.600 m) está melhor distribuída entre as áreas da 

cidade, sendo a bicicleta um importante meio de transporte para a população de menor renda que reside na 

periferia e que trabalha no centro da cidade ou em área oposta.  

Palavras-chave:Mobilidade sustentável; Rede Cicloviária; Piracicaba; Rio Claro. 
 

Resumen:Este artículo propone un diagnóstico comparativo de las redes cicloviárias de los municipios de 

Piracicaba y Rio Claro, en el interior paulista. Para ello se utilizó una metodología basada en levantamiento y 

revisión bibliográfica, de datos y de bases cartográficas, además de trabajos de campo. Los resultados apuntaron 

que en el municipio de Piracicaba, la red cicloviaria (12.443 m) está concentrada cerca del Río Piracicaba, punto 

turístico del municipio, siendo atribuido a los tramos cicloviarios un carácter volcado al ocio ya las prácticas de 

deportes. En el municipio de Rio Claro, la red cicloviaria (35.600 m) está mejor distribuida entre las áreas de la 

ciudad, siendo la bicicleta un importante medio de transporte para la población de menor renta que reside en la 

periferia y que trabaja en el centro de la ciudad o en la zona opouesta de la ciudad. 

Palabras Claves:Movilidad Sostenible; Red cicloviária; Piracicaba; Rio Claro. 
 

 

Introdução 
 

Priorizando modelos de cidades mais ambientalmente sustentável do que visto 

atualmente, a mudança nos padrões de mobilidade urbana apresenta-se como um elemento 

fundamental para a diminuição dos impactos ambientais que a produção e consumo do espaço 

urbano impõe na contemporaneidade. Jabareen (2006) descreve os principais conceitos que 

devem ser considerados para se ter cidades mais sustentáveis ambientalmente, a saber: 

compacidade, transporte sustentável, densidade, uso misto do solo, diversidade, uso de 

energia solar e greening ou urbanismo verde. 

 Como tais conceitos devem ser avaliados de forma articulada, é fundamental que as 

análises e propostas de planejamento urbano levem em consideração a mobilidade urbana, já 

que ela possui relação direta com a compacidade das cidades, densidade e a possibilidade de 

acesso a uma diversidade de equipamentos urbanos e serviços que cidades oferecem 

(JABAREEN,2006).  
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Dessa forma, este artigo propõe um diagnóstico comparativo das redes cicloviária dos 

municípios de Piracicaba e Rio Claro, ambos no interior do estado de São Paulo. Partiu-se do 

pressuposto que a consolidação de uma rede cicloviária que conecte diversos pontos da 

cidade, possibilitando um fácil acesso aos equipamentos que esta oferece, tende a tornar as 

cidades ambientalmente mais sustentáveis, já que a oferta de ciclovias e ciclofaixas são 

incentivos para o uso de bicicletas.  

Os municípios de Piracicaba e Rio Claro, estão localizados acerca de 180 km da 

capital paulista. Piracicaba é uma cidades média e polo de desenvolvimento científico 

tecnológico, é um importante município de dinamização do interior paulista, principalmente 

pelo seu peso econômico nos setores de industrias e de serviços. O grau de urbanização na 

década de 1980 era de 94%, aumentando para 98,1% em 2016 (SEADE,2017), o que 

demonstra a necessidade de pesquisas sobre mobilidade urbana, já que uma quantidade 

expressiva da população se desloca na cidade em busca de realizar as atividades cotidianas.  

Em Rio Claro a situação é semelhante, com uma população de 201 mil habitantes e 

uma área territorial de 498,422 Km², o grau de urbanização em 1980 era de 94,45% 

aumentando para 97,73% em 2016 (IBGE, 2017; SEADE,2017). O município faz parte de um 

polo cerâmico importante para a economia dos municípios limítrofes, além disso é destaque 

também o setor de serviços.  

Característica comum entre os dois municípios é o crescimento disperso da mancha 

urbana e, consequentemente, a dependência de veículos motorizados para a realização da 

atividade do cotidiano, já que o aumento das distâncias impede que tais percursos sejam 

realizados a pé. Tal característica faz com que a frota de veículos motorizados seja alta em 

ambos municípios, como será discutido neste artigo. 

Além desta introdução, este artigo conta com a metodologia utilizada para a realização 

da pesquisa, um panorama da mobilidade urbana em Piracicaba e Rio Claro e um diagnóstico 

da rede cicloviária em ambos os municípios. Por fim, tem-se as considerações finais onde se 

tece sobre os resultados da pesquisa e as perspectivas futuras.  

 

Metodologia 
 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu em levantamento e revisão 

bibliográfica sobre mobilidade urbana e seus impactos ambientais, sociais e econômicos; 

levantamento de dados (frota de veículos, motocicletas, trechos cicloviários e acidentes); de 
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documentos (Política Nacional de Mobilidade Urbana, Plano Diretor municipais); e bases 

cartográficas (bases em DWG dos municípios de Piracicaba e Rio Claro). Este levantamento 

foi realizado em bancos de teses, dissertações e livros; Fundação SEADE; sites de notícias e 

das prefeituras locais.  

O mapeamento da rede cicloviária se deu no software Arcgis, versão 10.4, e a base 

para o mapeamento consistiu em trabalhos de campo, informações da secretária de mobilidade 

urbana, notícias de jornais e textos sobre a temática. Especialmente no município de Rio 

Claro, a secretária de mobilidade urbana não possui um banco de dados consistentes sobre a 

rede cicloviária. Além disso, os textos recentes sobre a rede cicloviária de Rio Claro não 

constam todas as ciclovias e ciclofaixas presentes na cidade, o que reforçou a importância do 

trabalho de campo e da análise em imagens de satélite de alta resolução, para a identificação 

dos trechos cicloviários.  

Os termos ciclovias e ciclofaixas utilizados neste texto, seguiu o proposto pela 

Secretária Municipal de Trânsito e Transporte de Piracicaba (SEMUTTRAN, 2017), em que 

classifica a ciclovia como ―[...] uma via voltada para os ciclistas com uma separação física 

isolando dos demais veículos. Funcionam todos os dias e nela é proibida a circulação de 

carros, motos e pedestres para garantir a tranquilidade e segurança do ciclista‖ 

(SEMUTTRAN, 2017, n.p.). Já a ciclofaixa ―[..] é uma faixa pintada na via reservada aos 

ciclistas e é muito importante que a demarcação seja respeitada‖ (SEMUTTRAN, 2017, n.p.). 

Além disso, para o mapeamento não foram contabilizados as ciclofaixas e ciclovias presentes 

dentro de parques lineares.  

 

Diagnóstico da rede cicloviária de Piracicaba e Rio Claro.  
 

 Os municípios de Piracicaba e Rio Claro são bem diferentes em relação a presença e a 

formação da rede cicloviária. A criação de uma rede cicloviária municipal que integre os 

bairros de uma cidade, é um importante elemento de reordenação e reconfiguração territorial, 

além de ser um vetor para a melhoria da qualidade ambiental nas áreas urbanas (BRASIL, 

2010).  

Socialmente, podese dizer que a bicicleta promove a democratização do 

espaço urbano, pois ela permite uma maior mobilidade, autonomia e 

acessibilidade a praticamente todas as classes sociais e faixas etárias. 

Portanto, a incorporação da bicicleta nas cidades pode fazer parte de um 

amplo programa de inclusão social e recuperação das áreas urbanas. 

(BRASIL, 2010) 
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 Ao priorizar as bicicletas como meio de transporte, tende-se a reduzir a emissão de 

poluentes na cidade pelos veículos motorizados que, como visto, em cidades brasileiras com 

população acima de 60 mil habitantes, emitem cerca de 527 mil toneladas de poluentes locais 

(ATNP, 2016).  Ademais, reduz o consumo de recursos energéticos fosseis, matriz energética 

para o uso da maior parte dos veículos motorizados. 

 Para as pessoas, o uso de bicicletas traz melhoria à saúde, aumentando a frequência de 

exercícios e auxilia na prevenção de doenças crônicas. Além disso, reduz o percentual de 

acidentes fatais no trânsito, principalmente, quando há faixas especificas para sua locomoção 

(MENEZES e MACHADO, 2016).  

 As bicicletas ocupam menos espaço que os automóveis: um automóvel em movimento 

representa seis bicicletas. Em repouso, uma bicicleta ocupa apenas 1/10 do espaço ocupado 

por um automóvel (PINTO et al, 2015). Com isso, uma rede cicloviária integrada pode 

diminuir o congestionamento de veículos nas principais vias, especialmente, por incentivar o 

uso de bicicletas para a realização das atividades diárias próximas, facilitando o acesso a estas 

atividades e evitando o uso de automóveis.  

 Economicamente, as bicicletas possuem custo significativamente menor que um 

automóvel, salvas as exceções de bicicletas específicas, e o seu custo de manutenção para o 

usuário é bem menor. Para o poder público municipal o custo de manutenção da rede 

cicloviária também é menor do que os constantes recapeamento dos asfaltos e os custos para a 

instalação de infraestruturas para os veículos.  

A segurança na rede cicloviária é um fator fundamental para o uso (ou não) de 

bicicletas nas cidades. Em 2013, o número de óbitos para cada 100 mil habitantes era de 1,30 

em Piracicaba; 2,54 em Rio Claro e 0,65 considerando a média nacional (DATASUS, 2017). 

Isto é, os óbitos nos municípios de Piracicaba e Rio Claro são superiores do que visto na 

média nacional. Os acidentes com ciclistas são mais frequentes, estima-se que apenas 10% 

dos acidentes ocorridos com ciclistas são relatados para as autoridades de segurança local 

(VELAZQUEZ, 2014).  

A rede cicloviária do município de Piracicaba possui uma extensão de 12.443 metros, 

estando concentrada na área central do município. Em 2009, a rede cicloviária contava com 

apenas 2.000 m de extensão, dividida entre ciclovias e ciclofaixas, aumentando, em 2016, 

para 12.443 m de extensão (SEMMUTRAN, 2017). Portanto, há um aumento de cerca de 
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10.000 m em 7 anos. Porém, este aumento não se deu de forma sucessiva anualmente, entre 

2009 e 2011 foram implementados apenas 1.800 m de ciclovias no município.   

Já o aumento de 7.400 m entre os anos de 2011 e 2012 fez parte de uma série de 

restruturação vista na área central e no seu entorno, em que foram criadas novas avenidas e 

revitalizada outras. Nesse processo de reestruturação, algumas vias próximas ao rio Piracicaba 

ganharam novos trechos de ciclovias e ciclofaixas.  

Nesta análise não foram consideradas os trechos da rede cicloviária presentes em 

parques e áreas de lazer, como as ciclovias do Parque Santa Terezinha e da Estação da 

Paulista, justamente por estas, de fato, possuírem um caráter utilitário e sim voltado para as 

atividades de lazer e esporte. A figura 1 a seguir especializa a rede cicloviária do município.  

 

Figura 1 - Rede Cicloviária do município de Piracicaba. 

 
Fonte: SEMUTTRAN, 2017 

 

 Observa-se na Figura 1 que a rede cicloviária está concentrada próximo à área central 

da cidade de Piracicaba. Porém, não possui nenhum trecho que ligue diretamente com à área 

central. Segundo os dados da SEMUTRTRAN (2017) não há nenhum trecho cicloviário nas 

áreas periféricas da cidade, isto é, não há nenhum trecho que interligue as áreas periféricas 

com a área central e nem trechos que interligue bairros localizados na periferia da cidade. 

Portanto, o deslocamento por bicicleta fica comprometido, tanto para as pessoas que se 

locomovem ou gostariam de se locomover para área central, como da periferia para a própria 

periferia da cidade. 
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 A proximidade com o Rio Piracicaba, atribui a rede cicloviária do município um 

caráter voltado mais ao lazer e a prática de esportes do que um caráter utilitário que a rede 

cicloviária deve ter na realização das atividades do cotidiano. A figura 2 apresenta tal 

característica que pode ser observada na Avenida Renato Wagner.  

 

Figura 2 - Ciclovia na Avenida Renato Wagner em Piracicaba – São Paulo. 

 
Fonte: O autor, 02/072017. 

 

Observa-se na figura um exemplo de como o poder público municipal trata a rede 

cicloviária da cidade. Na margem direita da figura, tem-se a mata ciliar do Rio Piracicaba 

(que foi danificada no processo recente de revitalização da avenida). Na margem esquerda da 

figura, o estacionamento da via da AV. Renato Wagner e ao lado desta, a ciclofaixa pintada 

no calçadão. Nota-se que não há arborização suficiente sobre a ciclovia, não tendo assim a 

temperatura amenizada pela vegetação sobre o trecho. Assim, a figura reafirma a função de 

lazer e esporte que a ciclovia possui para o poder público municipal.  

Outro ponto a destacar é que a rede cicloviária está concentrado em uma área que 

predomina a população de alta renda do município, principalmente no bairro Nova Piracicaba 

e no seu entorno (Avenida Cruzeiro do Sul; Av. Paulista; Av. Sergio Caldaro, Rua 

Encarnacion Correia, Av. Dona Francisca, Travessa do Palacete, Av. Dona Lídia, Rua Dom 

João Bosco, Travessa Rosa Maniero, Rua Maria Maniero, Av. Maurice Alain, Ponte Irmãos 

Rebouças). A figura 3 a seguir traz uma comparação da renda com a rede cicloviária do 

município de Piracicaba.  
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Figura 3 - Rende e rede cicloviária na cidade de Piracicaba. 

 
Fonte: IBGE, 2011; SEMUTTRAN, 2017. 

 

Observa-se na figura 3 que a rede cicloviária está concentrada próximo a área central 

com predominância de áreas de maior renda. Entretanto, as pesquisas realizadas por Rother 

(2016) em diversas áreas da cidade, avaliando o perfil do ciclista de Piracicaba, mostraram 

que 17% dos ciclistas não possuem renda e 32% possuem renda de até 2 salários mínimos. 

Estes dados mostram que em torno de 50% dos ciclistas são de renda baixa ou não possuem 

renda. Portanto, a concentração da rede cicloviária, impede que os ciclistas de baixa renda que 

residem na periferia trafeguem com segurança das áreas mais distantes para a área central. 

Além disso, o uso de bicicleta para as atividades do cotidiano como trabalho, escola e 

consumo (cerca de 80% dos entrevistados) é superior ao uso para o lazer e esportes, o que 

reafirma a necessidade de uma rede cicloviária voltada para suprir os deslocamentos 

funcionais do cotidiano. Entretanto, a atual rede ciclovivária do município não supri tais 

necessidades, deixando vulneráveis os ciclistas utilitários do município.  

No município de Rio Claro, mais de 20% da população se desloca com bicicletas, 

tendo mais de 140 mil bicicletas no município (VELAZQUEZ, 2014; NOURANI, 

FERREIRA e WILBERT, 2014). A rede cicloviária de Rio Claro, possui 35.600 metros de 

extensão, estando localizada de forma mais desconcentrada no município em comparação 

com Piracicaba. A falta de um banco de dados com a rede cicloviária de Rio Claro dificulta a 

identificação dos trechos com ciclovias/ciclofaixas e, consequentemente, dificulta a tomada 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
692 

de decisão por parte do poder público municipal para a formação de uma rede cicloviária 

integrada, já que não há um conhecimento pleno de todos trechos.  

 Em Rio Claro, como colocado por Velásquez (2014, p. 11), o uso maior de bicicletas 

no município  

[...] deve-se aos seguintes principais fatores: preponderância de vias com 

baixa declividade na maior parte da área urbana, qualidade insatisfatória do 

transporte coletivo nas últimas décadas, renda média inferior da população e 

maior influência da cultura europeia (alemã e italiana) na colonização da 

cidade – países que têm grande tradição no uso da bicicleta. 

 Em 2012 a rede cicloviária de Rio Claro contava com 14.000 m, aumentando para 

26.200 m em 2014, fruto de intervenções realizadas pela Secretaria de Mobilidade urbana do 

município desde 2011, que se deu através de uma emenda parlamentar estadual (NOURANI, 

FERREIRA e WILBERT, 2014). Como colocado por Voltolini et al (2011, p. 140) 

As ciclofaixas em Rio Claro foram implantadas no presente ano de 2011 e 

algumas falhas podem ser encontradas nesse projeto. As ruas na área central 

da cidade normalmente são estreitas, o que dificulta o transito dos carros, 

ônibus, ciclistas, pedestres e principalmente a construção de novas vias 

exclusivas para bicicletas. É possível notar em alguns pontos que as 

ciclofaixas são interrompidas pelo espaço exclusivo de parada de ônibus, 

chegando a dividir o espaço com os gigantes no trecho que passa em frente à 

Estação Ferroviária na Rua 1. 
 

Figura 4 - Ciclofaixa na Rua 2 em Rio Claro – São Paulo. 

 
Fonte: Velásquez, 2014. 

 

Observa-se na figura a ciclofaixa na rua 2, área central da cidade e que possui uma 

característica mais utilitária se comparado com Piracicaba. Nota-se também que este trecho 

precisa de reparos, já que a sinalização horizontal está danificada. Outro aspecto, já 
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mencionado, é a largura da via que, como pode ser visto na figura, é estreita e dividida entre a 

ciclofaixa, o estacionamento e a via de tráfego.  

A Figura 5 a seguir especializa a rede cicloviáriae a renda média de Rio Claro. 

 

Figura 5 - Rede cicloviária de Rio Claro. 

 
Fonte: Nourani, Ferreira e Wilbert, 2014; Velazquez, 2014; Voltolini et al, 2011; IBGE, 2011. 

 

Como visto, a rede cicloviária de Rio Claro é mais que o dobro que a de Piracicaba e 

diferencia da segunda em diversas características, principalmente, por ser mais 

desconcentrada e abranger diversas áreas da cidade, sendo de extrema importância para o 

transporte utilitário cotidiano, principalmente por interligar as regiões da cidade. 

Como exemplo, pode-se salientar a importância da ciclovia na Avenida Brasil (3.500 

m) que interliga a região central com o Distrito Industrial do município que está localizado na 

região norte. Tal ciclovia é fundamental para o deslocamento da população de baixa renda que 

utiliza a bicicleta cotidianamente para o trajeto residência-emprego na região do distrito 

industrial. Outros trechos relevantes da rede cicloviária, devido sua extensão e localização, 

são a da Rua 6 (com 4.100 m), Avenida Presidente Kennedy (2.100 m), Avenida Presidente 

Tancredo Almeida Neves (3.050) e Estrada de Ipeúna (1.000 m). 
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Entretanto, verifica-se que falta conectividade entre os trechos da rede cicloviária, o 

que geraria maior segurança para os ciclistas, já que, o maior fluxo de ciclistas se dá 

justamente no mesmo horário de maior fluxo de automóveis e motocicletas, que são nos 

horários da manhã (saída para o emprego); almoço e a tarde (volta para casa). A segurança é 

apontada como um dos principais elementos que influenciam no uso (e no não uso) das 

bicicletas no cotidiano.  

 Em relação a renda, verifica-se que a rede cicloviária está mais distribuída em Rio 

Claro do que em Piracicaba, principalmente, pela presença de trechos nas áreas mais 

periféricas da cidade, aonde predominam a população de renda mais baixa. Neste quesito, as 

ciclovias possuem um papel significativo de ligação entre essas áreas de menor renda e o 

centro da cidade, bem como outras áreas do município, possibilitando que a população se 

desloque com mais segurança para a área central, como é o caso do trecho presente próximo à 

rodovia Fausto Santo Mauro que possuem alto fluxo de veículos motorizados  

Destacam-se os trechos da estrada de Ipeúna que interliga com o bairro Novo Jardim 

Wenzel; os trechos da Estrada dos Costas e da Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves 

que interliga com os bairros Jardim Inoocop, Jardim Brasília II e Esmeralda; e também o 

trecho da Avenida Presidente Kennedy que interliga com o bairro Jardim Novo II, as margens 

da rodovia Fausto Santo Mauro. 

 Segundo as pesquisas realizadas (NOURANI, FERREIRA E WILBERT, 2014; 

FERREIRA ET AL, 2014) e os dados da secretaria de mobilidade urbana de Rio Claro, a 

população de baixa renda é a que mais utiliza as bicicletas no cotidiano para ir ao trabalho, 

estudar, consumo e lazer (NOURANI, FERREIRA e WILBERT, 2014). Portanto, a 

localização dos trechos cicloviários próximos aos bairros com as menores renda, é 

fundamental para que essa população consiga se locomover com maior segurança.  

 

Considerações finais 
  

 Os problemas de mobilidade urbana nos últimos anos só têm se agravado, 

especialmente, pelo crescimento no número dos veículos motorizados nas cidades brasileiras. 

Para acomodar este crescente número, as cidades são reconfiguradas de forma a se tornarem 

mais fluídas para estes veículos. Porém, tal dinâmica gera um efeito cíclico: o aumento dos 

veículos motorizados requer um aumento das infraestruturas, o que gerará um estimulo à 

compra de novos veículos para a população, o que aumentará o número de veículos 
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motorizado nas ruas. Além disso, o encarecimento e precarização do transporte público, 

relacionado com o aumento das infraestruturas e a queda de passageiros, impulsiona tal 

dinâmica. 

 Não só o poder público local possui papel relevante neste processo, o governo federal, 

assim como já visto antes com a opção do modal rodoviário, ao isentar veículos motorizados 

de impostos busca impulsionar a compra destes, contribui no agravamento dos problemas 

ambientais.   

 A criação de uma rede cicloviária que integre e articule as áreas da cidade é 

fundamental para a mudança deste processo. Uma rede cicloviária extensa, integrada e segura, 

impulsiona o uso de diferentes espaços da cidade pela população para realizar as atividades do 

cotidiano como ir ao trabalho, escola, lazer, shoppings, equipamentos culturais, etc. Reforça-

se que a iniciativa deve vir do poder público ao instalar uma rede cicloviária e estimular 

novos meios de transporte. 

 A rede cicloviária de Piracicaba é deficitária e não atende as necessidades do cotidiano 

da população ao estar localizada próxima as áreas de lazer e práticas de esportes e não nos 

principais trechos que a população utiliza cotidianamente. Diferentemente do que é visto no 

município de Rio Claro que, com uma população significativamente menor, possui uma 

extensão maior que o dobro da rede cicloviária de Piracicaba. 

 Mesmo estando melhor distribuída e possuindo uma extensão significativa da rede 

cicloviária, há problemas que podem ser melhorados em Rio Claro, principalmente, em 

relação a conectividade dos trechos cicloviários em áreas de fluxo intenso de automóveis e 

motocicletas e que geram inseguranças aos ciclistas. Além disso, a manutenção constante é 

fundamental para a segurança destes ciclistas, placas de sinalização vertical e horizontal e o 

recapeamento de buracos são elementos que devem ser verificados constantemente. Por fim, o 

estimulo a educação no trânsito é importante para que haja um maior respeito com os 

ciclistas, respeitando seu espaço para que possam trafegar com segurança.  
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as taxas de natalidade e mortalidade dos pequenos negócios no bairro do 
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Resumo:As recentes transformações no centro da cidade de Santos (SP) têm como um de seus motores novas 

formas de modernização do espaço que visam lhe atribuir maior fluidez econômica. Essa situação resultou em 

um remodelamento do espaço, cujo processo afetou mais especialmente os pequenos comerciantes e empresas 

presentes naquela área. Dessa forma, a pesquisa buscou compreender a dinâmica econômica do centro de Santos 

a partir do circuito inferior da economia urbana, evidenciando os processos de geração de emprego e renda das 

pequenas empresas e suas taxas de natalidade e mortalidade. 

Palavras-chave:Santos; Circuito inferior da economia urbana; Taxas de natalidade e mortalidade. 

 

 

Resumen:Las recientes transformaciones en el centro de la ciudad de Santos (SP) tienen como uno de sus 

motores nuevas formas de modernización del espacio que apuntan a atribuir mayor fluidez económica. Esta 

situación resultó en una remodelación del espacio, cuyo proceso afectó más especialmente a los pequeños 

comerciantes y empresas presentes en esa área. De esta forma, la investigación buscó comprender la dinámica 

económica del centro de Santos a partir del circuito inferior de la economía urbana, evidenciando los procesos de 

generación de empleo y renta de las pequeñas empresas y sus tasas de natalidad y mortalidad. 

Palabras Claves:Santos; Circuito inferior de la economía urbana; Tasas de natalidad y mortalidad. 

 

 

Introdução 
 

Santos (SP), localizado no litoral paulista, tem grande parte de suas atividades 

econômicas ligadas ao seu Porto, por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que 

entram e saem do Brasil e que se configura como principal fonte de riqueza do município. 

Essa histórica atividade econômica, juntamente com seu adensamento populacional, entre 

outros fatores, faz do município de Santos o centro da Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS). Porém, juntamente com a riqueza que o Porto produz, há no seu entorno 

áreas extremamente pobres. Assim, situações contraditórias entre riqueza e pobreza se 

manifestam na cidade. Este é o caso do bairro Centro, onde se encontra situações de riqueza e, 

ao mesmo tempo, pequenos comércios e negócios que apresentam formas de apoio e serviços 

para uma população pobre que se abriga nessa área. 

                                                 
1
Este artigo é resultado do projeto de Iniciação Científica orientado pelo Prof. Dr. Márcio Cataia, do Programa 

de Graduação e Pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Campinas. 
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Diante desse contexto, o presente trabalho objetivou a compreensão da dinâmica 

econômica da área central do município de Santos (SP). Os dois circuitos da economia urbana 

foram usados como recorte teórico-metodológico para abordar tal dinâmica. Especialmente 

para este caso, interessamo-nos pelo circuito inferior, uma vez que este emprega e atende um 

número considerável de pessoas sobretudo as mais pobres. Além disso, a pesquisa buscou 

evidenciar a realidade do circuito inferior da economia urbana em Santos (SP) que não inclui 

somente as atividades consideradas ―informais‖, mas também as ditas ―formais‖. Destarte, 

levamos em consideração o comércio materializado sob a forma de Microempresa (ME), 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedores Individuais (MEI), além daquelas 

que se encontram fora desse sistema classificatório. A análise se centrou nas taxas de 

natalidade e mortalidade dos pequenos negócios. Essa análise, aliada a dados secundários e 

primários sobre geração de emprego e renda permitiu avaliar estratégias da população pobre 

da região central de Santos (SP) diante da instabilidade do mundo do trabalho. 

 

Metodologia 
 

Esta pesquisa partiu do pressuposto da existência de uma economia dos pobres 

(Paugam, 2003), que no meio urbano é substantivada pela fração inferior dos circuitos da 

economia urbana (Santos, 2004).  Dentre seus principais elementos constitutivos estão: a) os 

baixos capitais investidos nos negócios; b) a incorporação seletiva e residual das novas 

tecnologias, e; c) a forma de organização do trabalho não burocratizada. Para nossa análise 

sobre a cidade de Santos, utilizou-se esses três componentes para compreender, 

empiricamente as taxas de natalidade e mortalidade dos pequenos negócios no período de 

2006 a 2016. 

Para dar maior sustentação à discussão sobre a geração de emprego e renda, bem como 

o número de empresas abertas e fechadas, foram utilizadas duas abordagens empíricas. A 

primeira é construída a partir de dados das pequenas empresas formalizadas, como 

Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresa (ME), Empresas de Pequeno Porte 

(EPPs); e seus portes são definidos segundo a metodologia do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) (QUADRO 1). Para isso, foram consultados o banco de dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho. A segunda é aquela de difícil captação, 
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que envolve o universo de trabalho de todas trabalhadoras e trabalhadores que não podem ser 

formalizados. 

Quadro 1 – Porte da empresa segundo o IBGE e o SEBRAE 

PORTE 
SETORES 

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Microempreendedor 

Individual 

 0 a 1 pessoa ocupada 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Empresas de Pequeno porte de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média Empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande Empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Elaboração: Luiz Fernando Vieira dos Santos, 2017. Fonte: IBGE e SEBRAE.  
 

A discussão feita nesta pesquisa com base nos dados estatísticos não inclui a indústria 

e sim o comércio, uma vez que este, segundo Santos (1979), ocupa um número considerável 

de pessoas. Assim, para melhor enquadrar o circuito inferior formal foi necessário, além de 

classificar o porte, classificar também sua atividade econômica e para isso foi utilizado a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0). 

Para o entendimento empírico de como se expressa o circuito inferior da economia 

urbana especificamente na porção do espaço estabelecido para nossa análise, foi necessário a 

realização de trabalho de campo e visita técnica ao município de Santos. Assim, foram 

visitados o escritório técnico do Alegra Centro e a Agência Metropolitana (AGEM). O 

trabalho de campo foi realizado por meio de observação do comércio formal e informal nas 

principais vias do comércio popular no centro de Santos de acordo com o mapa abaixo 

(MAPA 1). 
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MAPA 1 – Principais vias do comércio popular no centro de Santos 

 
Elaboração: Luiz Fernando Vieira dos Santos, 2018. 

 

Resultados e discussões 
 

O período atual da globalização, também denominado de técnico-científico-

informacional (Santos, 1996), é marcado, sobretudo, pelas interdependências econômicas 

entre os lugares. Essa possibilidade, que já vinha se esboçando em períodos anteriores, ganha 

uma nova natureza: a da constituição de uma economia global. Isso implica, em termos mais 

geográficos, que tais lugares passam a fazer parte de Circuitos Espaciais Produtivos (Moraes, 

1984; Santos, 2004) que chegam à escala do planeta. A literatura especializada que aborda tal 

perspectiva, nesta atualidade, reconhece na indústria automobilística e na do petróleo os 

circuitos mais globalizados, e, portanto, os lugares implicados nestes circuitos têm suas 

dinâmicas econômicas orientadas segundo racionalidades que fogem ao controle político 

local. 

Este é o caso do município de Santos (SP) que recebeu, além das tradicionais 

atividades portuária e turística, no bairro Centro, a Unidade Operacional da Bacia de Santos 

de exploração do pré-sal. A implantação do projeto da Unidade Operacional da Petrobras teve 

início no momento em que o preço internacional do petróleo ultrapassava os US$ 100,00.  
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Articulações federativas entre União, Estado de São Paulo e Prefeitura de Santos 

constituíram um projeto de remodelamento do centro histórico da cidade, especialmente a 

partir da presença dos prédios da Petrobras nesta região (FIGURA 1), que teriam capacidade 

de abrigar 6.000 funcionários com salários que permitiriam renovar as funções urbanas dessa 

área e de outros bairros no entorno (Malavski, 2011). Trata-se do programa Alegra Centro, 

um projeto criado em 2003 que está composto de ações que visam reforçar e reestruturar a 

economia produtiva da cidade (Malavski, 2011). 

 

Figura 1 - Área de construção da Unidade de Operações da Petrobras 

 
Fonte: SIGSANTOS. Sistema de Informações Geográficas de Santos. Disponível em: 

https://egov1.santos.sp.gov.br/sigsantoswebsd/ Acesso em Abril de 2018. 
 

O programa Alegra Centro possui um raio de abrangência que cobre o centro histórico 

buscando proteger o patrimônio histórico arquitetônico desta área. Para isso, os responsáveis 

pelo programa buscavam interação a partir de parcerias com grandes e pequenas empresas, 

sobretudo pequenos comerciantes, oferecendo incentivos fiscais como IPTU, ITBI e ISS para 

aqueles que conservassem o imóvel de acordo com o seu nível de proteção. No entanto, o que 

se vê atualmente no entorno do prédio da Petrobras, são imóveis fechados, quase nenhum 

comércio e ambulantes (FIGURA 2). Estes foram, de alguma forma, forçados a se afastarem 

da área próxima ao prédio, o que se vê nesta área é um vazio do circuito inferior, o que nos 

levou a entender que não houve estrutura local para auxiliar nas consequências da 

transformação desse espaço. Os efeitos socioespaciais que se veem no centro da cidade, 

decorrentes de políticas voltadas à construção do prédio da Petrobras, se manifestam no 

espaço assumindo formas que Milton Santos (1977) chamou de ―novo cavalo de Tróia‖, pois 

quando são adotadas mudam completamente a estrutura do espaço. 
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Figura 2 - Imóveis comerciais e casarões fechados na Rua do Comércio (ao fundo o prédio da 

Petrobras) 

 
Autoria: Luiz Fernando Vieira dos Santos – abril de 2018. 

 

A pobreza e o circuito inferior da economia urbana no centro de Santos 
 

A queda internacional do preço do petróleo, a crise interna da Petrobras e o 

arrefecimento da economia nacional podem ser considerados alguns dos fatores adicionais 

que podem ter contribuído para o agravamento da queda da arrecadação municipal e, por 

conseguinte, a redução dos recursos destinados a plena continuidade do programa de 

remodelamento do centro histórico, fazendo com que este assumisse novos rumos. Tais rumos 

de certa forma interditaram o centro às atividades do circuito inferior da economia urbana 

(Santos, 2004; Montenegro, 2011), uma vez que fizeram com que pequenos negócios fossem 

inviabilizados, repercutindo na divisão do trabalho e, por conseguinte, no aprofundamento da 

segregação socioespacial (Ribeiro, 2007). 

Este processo intensificou o que é percebido nas ruas do Centro de Santos, a existência 

de uma massa de pessoas muito pobres, com renda muito baixa, ao lado de uma minoria 

muito rica com renda muito elevada. Esta dialética contribui, dessa forma, para a 

diferenciação no acesso aos bens e serviços, que por sua vez são ―[...] a causa e o efeito da 

existência, ou seja, da criação ou da manutenção, nessas cidades, de dois circuitos de 

produção, distribuição e consumo dos bens e serviços.‖ (SANTOS, 1979, p. 188). 

De fato, a renovação urbana que se deu na região central de Santos a partir de políticas 

públicas motivadas pelo estabelecimento da Petrobras, nesta área, faz parte de um processo 

que cada vez mais se revela necessário ao sistema econômico atual. Isso reforça a leitura de 

que a modernização do espaço, sob a forma do planejamento urbano, ainda se mostra como 
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uma ferramenta de manutenção e ampliação das lógicas capitalistas em espaços pouco afeitos 

às suas formas mais atuais (Santos, 1977). 

Nesse sentido, ao passar por uma refuncionalização seletiva, por meio de um uso 

exclusivo do espaço que produz o empobrecimento de uma grande parcela da sociedade 

(Queiroz; Queiroz, 2014), o espaço santista apresenta uma clara ressonância dos dois circuitos 

da economia urbana. Trata-se do circuito superior e o inferior da economia urbana que se 

diferenciam segundo: a) o nível de capital investido; b) incorporação de novas tecnologias, e; 

c) a organização do trabalho. Quando o capital investido é baixo, a incorporação de novas 

tecnologias se dá de forma residual e a organização do trabalho é desburocratizada, trata-se do 

circuito inferior da economia.  

Assim, multiplicam-se formas de trabalho realizadas com capitais reduzidos, 

dependentes dos próprios conteúdos dos lugares onde estão inseridas; trata-se do 

remodelamento do circuito inferior da economia urbana (FIGURA 3). Este circuito pode ser 

compreendido, segundo Montenegro (2013) ―[...] como as formas de trabalho urbanas 

assumidas pela pobreza nas grandes cidades.‖ (MONTENEGRO, 2013, p. 38) e que segundo 

Cataia e Silva (2013, p. 58) ―[...] são formas utilizadas pela população pobre, que é maioria e 

tende ao crescimento, de gerar renda a partir de atividades de organização simples, que 

dependem de mão de obra intensiva e pouco (ou nenhum) capital‖. Queiroz e Queiroz (2014), 

afirmam também que esta população pobre que é desfavorecida ao mesmo tempo econômica, 

social e politicamente, se insere no circuito inferior da economia. Assim, percebe-se uma 

clara relação entre a pobreza e o circuito inferior da economia urbana.  

 

Figura 3 – Comércio popular informal, Av. João Pessoa 

 
Autoria: Luiz Fernando Vieira dos Santos – abril de 2018. 
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Emprego, renda natalidade e mortalidade do circuito inferior da economia 
 

O circuito inferior da economia urbana é uma manifestação da economia pobre 

decorrente do processo de rearranjo da divisão social do trabalho nas cidades (Montenegro, 

2011). Como a população pobre é a mais vulnerável às situações de crise, e por sua maioria 

fazer parte das dinâmicas do circuito inferior, é compreensível que esta fração da economia 

urbana seja também mais sensível aos efeitos de uma crise econômica nacional e/ou 

internacional. Em condição de pobreza, a população ―[...] é obrigada a optar entre consumir 

esporadicamente bens manufaturados e/ou diminuir o consumo desses bens, substituindo-os 

por mercadorias equivalentes novas ou tradicionais produzidas por pequenas empresas ou 

mesmo por artesãos.‖ (SANTOS, 2013, p. 46). Especialmente por essa razão, observa-se no 

centro da cidade de Santos a expansão do circuito inferior da economia urbana, com os 

pequenos e nano negócios gerando trabalho, mas com uma renda extremamente baixa, o que 

significa a manutenção da pobreza urbana no município. 

O centro da cidade de Santos é marcado pela convivência dos dois circuitos da 

economia urbana. Encontra-se tanto a presença de lojas de grandes magazines, quanto 

pequenos negócios cujas taxas de mortalidade são bastante altas e ocupam os piores imóveis 

da área central, valendo-se dos interstícios deixados pelos grandes agentes econômicos. Da 

mesma forma, observam-se muitas ―portas fechadas‖.  

Além das questões econômicas, há também a falta de comunicação entre órgãos da 

prefeitura e os pequenos comerciantes na explicação das possibilidades e limitações de uso do 

imóvel a partir de seu nível de proteção. Essa falta de comunicação gera dúvidas nos 

pequenos comerciantes que assim decidem encerrar as atividades nesta área e iniciar a 

atividade em outra. Além disso, não se pode descurar da expansão de vendedores 

―ambulantes‖ e barraquinhas. (FIGURA 4). 
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Figura 4 – Ambulantes. Av. João Pessoa e XV de Novembro e Imóveis comerciais fechados no 

entorno 

 
Autoria: Luiz Fernando Vieira dos Santos – Abril de 2018. 

 

O processo de modernização do espaço contribui para o agravamento da pobreza, ―[...] 

a razão disso é que a modernização tecnológica engendra disparidades sociais e econômicas 

crescentes.‖ (SANTOS, 1979 p. 193). Por conseguinte, o agravamento da pobreza ―[...] é 

responsável pela criação ou pela manutenção do que chamamos de circuito inferior da 

economia urbana.‖ (SANTOS, 1979 p. 196). Dessa forma, na região central de Santos é 

possível encontrar situações de riqueza e ao mesmo tempo pequenos comércios e negócios 

que apresentam formas de apoio e serviços para uma população pobre que se abriga nessa 

área. 

O circuito inferior engloba tanto pequenas ocupações urbanas, como por exemplo os 

ambulantes, quanto pequenas empresas formais pouco capitalizadas. Assim, tanto as empresas 

formais como as ocupações informais são sensíveis às crises econômicas, uma vez que fazem 

parte do mesmo circuito. Contudo, este não existe por si mesmo, mas em relação às frações 

superiores. Dessa forma, sua vulnerabilidade e sensibilidade pode ser um reflexo desta inter-

relação. A sensibilidade do circuito inferior pode ser analisada no tempo e no espaço segundo 

a variação do emprego (GRÁFICO 1), a abertura ou fechamento de pequenas empresas, e sua 

análise pode nos aproximar do entendimento da realidade de uma constituição de emprego e 
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renda em Santos a partir da compreensão da dinâmica econômica da região bem como a 

economia política da cidade. 

 

Gráfico 1 – Comparação do Nº de vínculos por ano segundo o porte da empresa – Santos (SP) 

 
Elaboração: Luiz Fernando Vieira dos Santos, 2018. Fonte: MTE – RAIS/CAGED. 

 

A análise do Gráfico 1 nos leva a concluir que o circuito inferior, representado por 

microempresas e empresas de pequeno porte, consegue gerar mais empregos e isto se dá pelo 

fato de haver uma grande concentração destes negócios, ou seja,  

Se o circuito inferior da economia oferece à população pobre um grande 

número de empregos, é graças à soma de possibilidades oferecidas pela 

multiplicidade de pequenas empresas, em geral familiares ou individuais. 

Cada unidade de produção, de comércio ou de serviços, entretanto, só pode 

oferecer um número pequeno de empregos. (SANTOS, 1979, p. 223). 

As grandes e médias empresas, no entanto, não conseguem gerar uma grande 

quantidade de emprego, possivelmente por estarem no circuito superior, a adesão a novas 

tecnologias e a própria organização do trabalho fazem com o que estas grandes empresas 

reduzam a quantidade de empregados. 

As microempresas são responsáveis pelo maior número de geração de empregos, estes 

pequenos negócios são os que mais florescem e fecham, mas são os que mais geram emprego 

e renda, ainda que extremamente baixa. As microempresas e as empresas de pequeno porte, 

segundo o Sebrae (2016), compõem um segmento com a maior taxa de mortalidade. Contudo, 

é a microempresa a mais sensível aos impactos econômicos por isso tem a maior taxa de 

mortalidade. 

 Assim como as microempresas as empresas de pequeno porte são responsáveis por 

uma grande geração de emprego. Entretanto, em comparação as microempresas, as pequenas 
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apresentam uma estrutura mais organizada e um maior capital (Sebrae, 2016), isso faz com o 

que ela possua uma taxa de mortalidade menor do que as micro. Contudo, sua taxa de 

mortalidade ainda é elevada na dinâmica do circuito inferior da economia urbana.  

As médias e grandes empresas, em geral participantes das frações superiores dos 

circuitos da economia urbana apresentam um nível organizacional mais burocratizado, maior 

capital e maior adesão a novas tecnologias. Muitas vezes, ao contrário do circuito inferior, não 

são totalmente dependentes do conteúdo dos lugares e por isso possuem uma maior 

flexibilidade locacional. Dessa forma, estas empresas adquirem maior ―musculatura‖ 

(SEBRAE, 2016 p. 23) e por isso têm maior chance de sobrevivência. Tais empresas possuem 

menor participação na geração de emprego, uma vez que, além de serem poucas as empresas 

com este porte, em períodos de crise, elas apresentam maior redução no número de pessoas 

ocupadas, o que faz aumentar a migração de trabalhadores das empresas de grande porte para 

as de pequeno porte e o número de trabalhadores por conta própria informais ou formais 

(MEIs) Microempreendedores Individuais e desempregados. 

 

Conclusões 
 

É possível compreender que a área central de Santos é marcada por situações 

contraditórias entre riqueza e pobreza. Dentro da dinâmica do período técnico-científico-

informacional (Santos, 1996), a conjuntura da economia nacional e, também, internacional, 

assim como a modernização do espaço santista, apresentam-se como fatores de agravamento 

da situação de pobreza de sua população. O rearranjo do espaço central de Santos foi 

realizado segundo lógicas globais que favorecem o circuito superior da economia e 

desfavorecem os pequenos. Este rearranjo promoveu um uso seletivo do espaço que tem como 

uma de suas consequências a segregação socioespacial. Segregados e em condição de 

pobreza, a população mais pobre encontra no circuito inferior da economia urbana uma forma 

de sobreviver, garantindo emprego e renda, utilizando-se dos piores imóveis da área central, 

dos interstícios deixados pelos grandes. Expande-se o número de vendedores ambulantes e 

barraquinhas.  

Em Santos, os pequenos negócios foram os que mais geraram emprego e, com isso, 

garantiram renda para uma parcela pobre da população santista. Contudo, a quantidade de 

pequenos negócios formais vem diminuindo nos últimos anos sobretudo a partir de 2011, 

quando se começa a sentir uma desaceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira. 
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Assim, percebe-se que os pequenos negócios formais são os que mais florescem e 

fecham, mas são os que mais geram emprego e renda, ainda que extremamente baixa. Estes 

pequenos negócios compõem um segmento com maior taxa de mortalidade em períodos de 

crise econômica. Os informais, por sua vez, tendem a aumentar durante estes períodos, uma 

vez que há uma elevação do número de desempregados.   

Dessa forma, diante da incerteza da sobrevivência dos pequenos negócios e da 

instabilidade do mundo do trabalho, a população pobre de Santos vai se rearranjando na 

tentativa viabilizar renda. 
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Resumo:A partir de considerações sobre a realidade dos loteamentos sociais implantados na cidade de 

Dourados−MS nos últimos 17 anos, através de políticas habitacionais tanto de iniciativa federal como estadual e 

municipal, procuramos compreender como a demanda da habitação vem sendo atendida e os processos e 

impactos gerados na cidade, de forma a prover considerações para se pensar o direito à habitação e o direito à 

cidade. 

Palavras-chave:Cidade; Direito; Habitação. 

 

 

Resumen:A partir de consideraciones sobre la realidad de las parcelas sociales implantadas en la ciudad de 

Dourados-MS en los últimos 17años, a través de políticas habitacionales tanto de iniciativa federal como 

estadual y municipal, procuramos comprender cómo la demanda de la vivienda viene siendo atendida y los 

procesos e impactos generados en la ciudad, para proveer consideraciones para pensar el derecho a la vivienda y 

el derecho a la ciudad. 

Palabras clave:Ciudad; laley; La vivienda. 

 

 

Introdução 

Brindo a casa 

Brindo a vida 

Meus amores 

Minha família 

(Mar de gente, O Rappa). 

 

O presente trabalho visa expor resultados de experiências acadêmicas e pessoais, 

pesquisas e reflexões preliminares, buscando construir considerações a respeito dos 

loteamentos sociais -, dos quais são lotes que possuem caráter social implantados em área 

pública ou área adquirida pelo poder público destinado à população de baixa renda.  

Nesse sentido, considerando o recorte espaço-temporal do início da década de 2000, 

ou melhor, do ano de 2002 até o presente momento, visto que existem loteamentos que estão 

em fase de construção e ainda não foram entregues.  

mailto:lidcris_@hotmail.com
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Tendo em vista que o direito à habitação
1
 é um ato de reprodução social estabelecido e 

reafirmado como direito fundamental e considerado direito social na constituição brasileira de 

1988
2
 de acordo com todos os dispositivos constitucionais. Não diz respeito apenas a casa e o 

ato de habitar, transcende ao plano individual tendo como eixo básico a prática à cidade, ―[...] 

isto é, à vida urbana, condição de um humanismo e de uma democracia renovada. ‖ 

(LEFEBVRE, 1969, p.7). 

Desse modo, o direito à cidade envolve o direito à habitação, ou melhor, de viver com 

segurança, saúde, educação, transporte, iluminação dignidade e paz, e somente com o 

cumprimento das condições descritas, o indivíduo poderá se encontrar com segurança jurídica 

da posse (escritura da propriedade), acesso a serviços de saúde, educação, transporte, 

iluminação e infraestrutura, acesso à cultura e acessibilidade, ou seja, aos recursos urbanos.  

As diversas formas de habitar, sejam elas loteamentos sociais, assim como ocupações 

e favelas, se contrapõem a loteamentos fechados ou condomínios de classe média e classe 

média alta, revelam as desigualdades e contradições em uma cidade média como 

Dourados−MS
3
, desigualdades e contradições que até meados da década de 1990 faziam parte 

de estudos que tinham como objeto o contexto metropolitano.  

Os loteamentos sociais foram implantados na cidade de Dourados por meio de 

programas de políticas sociais de diferentes esferas públicas que atendem à população de 

baixa renda ou que sequer possui renda. 

Tentou-se compreender as desigualdades e contradições socioespaciais e o uso do 

espaço pela habitação, revelando a necessidade da (re)produção da vida através do ato de 

habitar e, com isso, resgatando aspectos para compreender determinantes do direito dos 

indivíduos ao acesso à cidade. 

 A metodologia utilizada consiste em um levantamento bibliográfico (livros, artigos, 

monografias, dissertações e teses, que abordam a temática), no seu diálogo com 

levantamentos/trabalho de campo. Dessa forma, além do embasamento teórico, foram 

                                                 
1
Para este trabalho, considerando ser o adequado, utilizaremos o termo ―habitação‖ baseado nas análises de 

Carlos (2001), em que define que o ato de habitar ―[...] pode ser definido como ato social, atividade prática, que 

não se reduz a uma localização, mas ao plano da reprodução social, que transcende o plano individual‖ (p.220). 
2
Visto que na constituição universal dos direitos humanos e na constituição federal brasileira, além de alguns  

autores das ciências sociais, utilizam o termo ―moradia‖. 
3
A cidade de Dourados forma um raio de influência na porção sul do estado que se dá principalmente por meio 

do consumo de bens e serviços e uma relação de complementaridade com outros centros, assegurando sua 

condição de centralidade na rede urbana. Ver CALIXTO (2017). 
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realizadas coletas de dados junto à órgãos públicos como Prefeitura Municipal e Secretaria 

Municipal de Habitação da cidade de Dourados, MS, em uma análise de dados. 

 

O direito à habitação como condicionante ao direito à cidade: os loteamentos sociais em 

Dourados−MS 

 

A constante necessidade de adequar a cidade de Dourados−MS às novas demandas, 

principalmente devido ao processo de reprodução do capital em torno da agricultura 

especializada, conduz maiores mudanças urbanas em virtude das novas estratégias assumidas 

pela política federal, estadual e municipal, condicionando o processo de produção e 

redefinição do espaço urbano. Entre as mudanças, ganha destaque o setor habitacional. 

Aliado ao capital privado, como incorporadoras, construção civil e o setor imobiliário, 

o Estado atua como agente regulador da sociedade e, consequentemente, do espaço. Dado 

que, 

[...] segundo Lefebvre, ―o espaço tornou-se, para o Estado, um instrumento 

político de importância capital. O Estado usa o espaço de uma forma que 

assegura seu controle dos lugares, sua hierarquia estrita, a homogeneidade 

do todo e a segregação das partes. É assim, um espaço controlado 

administrativamente e mesmo policiado
4
.  

Nesse sentido, o Estado pode ceder ao espaço, através de políticas sociais voltadas ao 

setor habitacional, atributos específicos dos interesses que representa, como também, produzir 

condições para que a realização das necessidades, principalmente, no âmbito da economia, 

seja reproduzida, pois, ―Na produção da cidade está a produção da casa‖ (RODRIGUES, 

1988, p.28).  

Dessa forma: 

A moradia vem sendo amplamente produzida como negócio urbano 

financeiro sobretudo através das grandes incorporadoras, que rasgam a 

política urbana e contribuem para o aprofundamento dos processos de 

valorização do espaço, espoliação e segregação, reproduzindo periferias e 

produzindo novas periferias. (VOLOCHKO, 2018, p. 118). 

 Assim, o produto ―habitação‖ agrega um teor que não é apenas de habitar, bem como 

de investimento. Não é um aspecto do atual momento, mas hoje ganha potência, quando o 

                                                 
4
Lefebvre (1979, p. 288 apud GOTTDIENER, 1993, p. 130). 
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processo de valorização está ligado à (re)produção do espaço urbano, pois ―[...] o cidadão se 

reduz à condição de usuário, enquanto o ato de habitar se reduz aquele do morar (estrito 

senso) e seu status se mede pela condição de proprietário de uma casa.‖ (CARLOS, 2004, 

p.141). 

Em consequência, indivíduos que não podem pagar pelo investimento na habitação 

recorrem à ―irregularidade‖
5
, caminho cada vez mais recorrente no momento em que a casa e 

a cidade tornam-se negócios. 

De acordo com Bonduki (2000), a inadequação fundiária atinge cerca de 1,5 milhões 

de casas, dado que se torna ainda maior devido ao grande número de ocupações ―irregulares‖ 

existentes nas cidades brasileiras − número crescente nas cidades pequenas, médias e grandes. 

Em Dourados−MS, até o ano de 2017 registraram-se cerca de 33 áreas de ocupação e, dentre 

elas, apenas quatro estariam em fase de regularização (DIAS, 2017). 

 São observadas desigualdades nas condições de acesso à recursos urbanos e entraves 

nas disposições de desenvolvimento institucional, principalmente quando se refere à 

capacidade do poder local na elaboração de políticas públicas e na gestão de projetos. Dessa 

forma, é evidente que as ações e consequências não se dão no plano individual pois, ao 

atenderem interesses de um grupo específico hegemônico, trazem consequências 

principalmente à população de um segmento social de baixa renda. 

Os loteamentos sociais, de acordo com a Prefeitura Municipal, são loteamentos de 

caráter social, implantados em área pública ou área adquirida pelo poder público para tal fim, 

para a população residente de baixa renda. Ao fazer uma reflexão a respeito dos loteamentos 

sociais implantados através de programas habitacionais em Dourados, nas últimas décadas, é 

possível perceber que, na prática, ainda há muito o que se fazer para resolver o déficit 

habitacional, garantir de modo coletivo o direito à habitação e, consequentemente, garantir o 

direito à cidade.  

As circunstâncias em que revelam carência e desigualdades habitacionais e urbanas, 

condizem como um dos sinais mais relevantes e visíveis nos nuances contemporâneos da 

questão social do Brasil. 

 Assim, concordamos com Santos (1993), quando analisa o Banco Nacional de 

Habitação − BNH, nos permitindo trazer a reflexão para loteamentos sociais em 

                                                 
5
A irregularização sob o olhar jurídico coloca a terra como mercadoria, consideramos não ser irregular a 

tentativa de reprodução humana através da habitação. 
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Dourados−MS, os programas habitacionais de iniciativa pública não ―doam‖ habitações. Para 

Santos (1993), ―[...] os imóveis são construídos com o dinheiro público acumulado com a 

contribuição de todos os trabalhadores‖ (p. 45). 

 O BNH (1964− 1985), programa da esfera federal que abrangeu a maior parte do país, 

tinha o objetivo de resolver o déficit habitacional. No entanto, a maioria dos beneficiados se 

encaixavam na classe média, o que prejudicou famílias pertencentes à um segmento social de 

menor poder aquisitivo, levando a um cenário de favelização nas cidades de porte médio
6
 e, 

consequentemente, aumentando as desigualdades socioespaciais.   

Em 21 anos, o BNH passou longe de resolver o déficit, já o Programa Minha Casa 

Minha Vida − PMCMV, lançado em 2009, com o mesmo porte e objetivo que o BNH
7
, 

inaugurando loteamentos sociais com o apoio do capital privado, principalmente da 

construção civil e do setor imobiliário, alcançou resultados considerados satisfatórios. 

Nos primeiros nove anos, o PMCMV superou o BNH. O setor habitacional teve 

investimentos de forma significativa em Dourados−MS, atendendo a demanda de renda 

familiar mensal de 0 a 9.000 reais divididos em ―faixas de renda‖
8
.  

Em Dourados−MS, de acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, sob gestão do 

município e Caixa Econômica Federal−CEF, as primeiras casas do PMCMV foram entregues 

em 2011, 608 unidades divididas em três loteamentos sociais. Entre 2012 e 2016 foram 

entregues 10 loteamentos sociais totalizando 2.677 casas. Ainda, dois loteamentos estão em 

fase de construção de 353 unidades, as quais estão sem data prevista para serem entregues aos 

beneficiários.  

Além do PMCMV, no início do século XXI, as políticas habitacionais, resultadas de 

iniciativas das esferas estaduais e municipais aliadas à iniciativa privada, como 

incorporadoras, setor mobiliário e construção civil, ganharam destaque na cidade.  

As iniciativas municipais e estaduais em Dourados intensificaram-se entre as décadas 

de 1980 e 1990 com uma política de descentralização
9
 adotada para cidades de porte médio, 

                                                 
6
 Conferir (PEQUENO,2009). 

7
 Entre o fim do BNH (1985) e a implementação do PMCMV (2009) surgiram várias iniciativas tanto de esfera 

federal, como estadual e municipal, porém os programas mencionados ganharam absoluto destaque em todos os 

Estados do país, sendo alvos de inúmeras pesquisas. 
8
A partir de 2017− Faixa 1: famílias classificadas no perfil socioeconômico com renda de até R$1800,00; Faixa 

1,5: famílias classificadas no perfil socioeconômico com renda de até R$ 2600,00; Faixa 2: famílias classificadas 

no perfil socioeconômico com renda de até R$4000,00; Faixa 3: famílias classificadas no perfil socioeconômico 

com renda até R$ 9000,00. 
9
Para maior aprofundamento sobre tal política em Dourados, ver (SILVA,2000). 
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como também a partir de pressão popular reivindicando o direito à habitação. No entanto, do 

início da década de 2000 até o momento, vários loteamentos sociais foram implementados 

com quantidades significativas de casas. 

Ainda, conforme dados obtidos na Secretaria Municipal de Habitação, fazem parte das 

políticas habitacionais implementadas entre 2000 e 2008, sob gestão municipal, o Programa 

Cesta Material de Construção implantou um loteamento social com 131 casas e o Programa 

Morar Melhor, com um loteamento social implementado com 28 casas, voltados para famílias 

de 0 a 2 salários mínimos. 

No mesmo período, também para atender famílias com renda de 0 a 2 salários 

mínimos, o Programa de Erradicação de Favela permaneceu sob gestão do município e estado, 

implantando 10 loteamentos sociais com 1.059 casas. 

Os anos entre 2004 e 2008 foram marcados pelo Programa de Arrendamento 

Residencial − PAR
10

, foi gerenciado pelo município e a CEF. O programa voltado para 

famílias de 0 a 3 salários mínimos, implantou 12 loteamentos sociais, totalizando 994 casas. 

Entre 2004 e 2009 destaca-se o Programa Social de Habitação – PSH, foi destinado à 

população que vivia em condições consideradas subnormais, irregulares e insalubres ou em 

assentamentos precários sob gerenciamento municipal e estadual. Foram implantados 5 

loteamentos sociais com o total de 158 casas. 

Já o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, gerenciado pelo município, foi 

implementado a partir de 2008 com dois loteamentos sociais, somando no total 220 casas. 

A política dos programas habitacionais implantadas nos loteamentos sociais 

destacados é bem-intencionada, visando garantir o direito à habitação, no entanto, sua 

implementação em locais distantes reforça a dificuldade em garantir esse direito e o direito à 

cidade.   

Em Dourados−MS, a localização dos loteamentos sociais se dá em áreas periféricas 

dominadas por precariedades de diversas ordens, em que a qualidade de vida das famílias fica 

comprometida.  

                                                 
10

As habitações populares vinculadas ao PAR funcionam no formato de loteamento fechado, com guarita, onde é 

monitorada a entrada e saída de pessoas visitantes. Se comparados aos conjuntos do PSH, essas habitações 

populares foram construídas com material de qualidade superior e contam com infraestrutura básica como rede 

de esgoto, asfalto e iluminação pública. Para a execução desses projetos, o poder público local entra com a 

compra do terreno e as casas são financiadas pela Caixa Econômica Federal pelo sistema Leasing. As parcelas 

deverão ser pagas durante 15 anos e o não pagamento incorrerá na perda da casa. 
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―Mediante construção de indicador sintético de qualidade do entorno, com 

base em dados censitários do IBGE obtidos pela descrição do pesquisador 

referente ao logradouro público, constatou-se que 84% de todos os 

empreendimentos da Faixa 1 foram construídos em áreas em que redes de 

infraestrutura de saneamento, pavimentação, arborização, qualidade de 

calçadas e iluminação pública foram classificadas como ruim ou muito ruim. 

‖ (PEQUENO; ROSA, 2015, p.148). 

Na maioria dos loteamentos sociais mencionados em Dourados−MS, famílias deixam 

as casas a que foram beneficiadas e voltam a viver nas condições anteriores, várias vezes 

condições que negam o direito à habitação e dificultam o direito dessas pessoas à cidade. 

Há famílias que sobreviviam/sobrevivem: em áreas de risco e/ou ―irregulares‖, em 

casas precárias, sem o mínimo de assistência básica ou que vivem com o mínimo, mas com 

uma pequena área para cultivar hortaliças e grãos, galinhas e porcos, em pequena quantidade 

para subsistência e fonte de renda; em área localizada de maneira que atenda certas 

necessidades, como proximidade a trabalho e escola; ou apenas em área suficiente para 

atender melhor crianças e animais de estimação, como cachorros e gatos, circularem e 

brincarem livremente.  

Esses são alguns dos motivos que são ―colocados na balança‖ e convencem as famílias 

a deixarem casas populares
11

 e retornarem à casa antiga, por mais inadequada que pareça  ser. 

Isso acontece devido à dificuldade de acesso ao trabalho, à escola, à infraestrutura e 

aos demais serviços públicos como saúde, educação, transporte, segurança, iluminação, lazer 

e cultura. A localização dos loteamentos sociais nos permite compreender melhor:  

[...] as contradições que envolvem a reprodução do espaço na cidade de 

Dourados. É visível a diferenciação socioespacial neste processo de 

implantação dos denominados loteamentos sociais que, geralmente, ocupam 

áreas periféricas e desprovidas de infraestrutura, equipamentos e serviços e, 

em grande parte das vezes, em descontinuidade ao tecido urbano (SOUZA, 

2017, p.28). 

Há também indivíduos e/ou famílias que retornam à antiga situação de 

―irregularidade‖, como ocupações e favelas. Isso ocorre devido à empatia com o lugar, visto 

que: 

Trata-se na realidade de referências afetivas as quais desenvolvemos ao 

longo de nossas vidas a partir da convivência com o lugar e com o outro. 

Eles são carregados de sensações emotivas principalmente porque nos 

                                                 
11

Os loteamentos sociais com casas populares destinados à parcela da população com estas condições fazem 

parte do PSH. 
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sentimos seguros e protegidos; ele tanto nos transmite boas lembranças 

quanto a sensação de lar (MUSCULINI, 2012, p. 29). 

Tal sentimento é originado da lacuna entre a necessidade de adaptação cotidiana e o 

reconhecimento do que é novo, do lugar. O trecho da letra interpretada por Roberta Campos, 

Casinha Branca, ―Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde, para plantar e 

pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer 

[...]‖, expressa a identidade, o sentimento, a relação com o lugar, o desejo do indivíduo em 

reconhecer e se sentir parte no local, exercendo assim, o ato de habitar. Porque, o indivíduo 

―[...] tem necessidades de ver, de ouvir, de tocar, de degustar, e a necessidade de reunir essas 

percepções num mundo‖ (LEFEBVRE, 1969, p.113). 

Assim, apesar de Carlos (2001) analisar a metrópole, é possível reportar sua análise 

para compreender a realidade de Dourados−MS, quando aponta que a identidade:  

[...] se constrói a partir do sujeito no plano da vida imediata, aquela do 

bairro, no lugar onde esta se desenvolve por meio dos modos de habitar, nas 

relações de vizinhança pelo uso do espaço que marca as formas de 

sociabilidade, de reconhecimento, produzindo os referenciais que dão 

suporte à memória, porque sustentam a vida de relações e criam a identidade 

(CARLOS, 2001, p. 279). 

 Além disso, a tipologia padrão das casas dos loteamentos entregues em 

Dourados−MS, tem em média 36m² de área construída -  com sala, cozinha, banheiro, dois 

dormitórios, obedece a um modelo de família (casal e dois filhos) que não corresponde à 

realidade da maioria das famílias. Assim, as casas possuem cômodos pequenos que não supre 

a necessidade da maioria das famílias beneficiadas, com mais de dois filhos, entre outros 

membros familiares.  

Sobretudo, mesmo com avanços nas políticas públicas voltadas à habitação, a casa e 

sua localização, ainda é reforçado, por alguns pesquisadores, que há ―[...] casa de pobre para 

pobre, lugar de pobre para pobre, mesmo quando foi possível perceber uma melhora 

importante de qualidade de projeto e execução [...]‖. (AMORE; CAMARGO; RIZEK, 2018, 

p.179).  

Frequentemente, o discurso de representantes do poder público, do setor imobiliário e 

até de parte da população alienada ao senso comum culpabiliza o indivíduo e/ou a família que 

optou por voltar à antiga realidade, sugerindo uma ―autossabotagem‖ daqueles que decidem 

encontrar alternativas de sobrevivência, porém, a busca é pela habitação que inclua o direito à 

cidade. 
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Por isso, ainda que os direitos estejam previstos em Lei, o direito à habitação não é 

diferente. Ainda há muito o que avançar, uma vez que na teoria o registro no ―papel‖ e a casa 

garantem tudo, inclusive o direito à cidade, porém na prática, a situação é muito mais 

complexa.  

Para que os indivíduos garantam o direito à habitação, é necessário que através da luta 

tais dificuldades sejam resolvidas, pois o ato de habitar é essencial à (re)produção da vida 

tendo como foco a casa, a rua o bairro, apoiando a vida cotidiana enquanto meio de 

articulação e uso dos lugares.  

Concordando com Lefebvre, ―[...] o direito à cidade se afirma como um apelo, como 

uma exigência‖ (1969, p.127). E, o direito à habitação, é, sem dúvida, parte constitutiva do 

direito à cidade.   

Ademais, o ato de habitar é um ato social coletivo que condiciona o direito à cidade, 

indo além de acesso e uso dos recursos urbanos, consiste no direito de mudança dos próprios 

cidadãos e construção do sentido de vida,a possibilidade da mudança da própria cidade.   

 

Considerações Finais 

 

Não se discute que o direito à habitação é uma necessidade básica de todo indivíduo, e 

também que seja não apenas um teto para proteger as ―cabeças‖, haja vista que a habitação é 

uma das condições básicas para sobrevivência, tendo ligação direta com o direito à cidade e à 

vida. 

Analisamos através de algumas considerações os loteamentos sociais na cidade de 

Dourados−MS, permitindo-nos perceber diferentes realidades de um cotidiano comum em 

lugares distintos, que a cada dia exigem a luta pelo direito à habitação e à cidade, uma luta 

dos que necessitam reproduzir-se de maneira adequada e democrática, mas vistas como 

trabalhadores reduzidos a produto.  

Como bem descreve Gabriel, o Pensador, na música ―Chega!”,―Democracia, que 

democracia é essa? O meu direito acaba onde começa o seu, mas onde o meu começa?‖. 

Observa-se, portanto, que é necessário que conheçamos nossos direitos para conquistá-los da 

melhor forma possível, e o direito à cidade é um deles, garantido através da luta diária pelo 

direito à habitação. 
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Em Dourados−MS, uma cidade média, há um número considerável de loteamentos 

sociais destinados a um segmento social de baixa renda que fazem parte dos programas 

implantados na cidade nos últimos 17 anos, ou seja, do ano de 2002 até o momento atual, 

incluindo loteamentos sociais em processo de construção de conjuntos habitacionais que ainda 

serão entregues. 

O direito à habitação de maneira adequada tem o sentido de dispor o direito à cidade, 

pois trata-se de algo que vai além do direito a um lugar que se possa fixar de acordo com a 

necessidade, ele deve ter área e infraestrutura adequada a todos os indivíduos, acesso 

adequado a serviços básicos como saúde, educação, transporte, segurança, iluminação, 

arejamento e uma situação propícia ao trabalho.  

Portanto, por conta da localização, que se projeta geralmente em área periférica, o 

direito à habitação não é afirmado às famílias beneficiárias, isto é, onde existe dificuldade na 

prática do cotidiano, qualidade de vida e reconhecimento do lugar, onde o acesso às redes de 

infraestruturas e aos serviços urbanos não exista ou seja negado.  Além da distância de 

comércios e serviços, do centro da cidade e áreas que concentram empregos, assim, não é 

afirmado também o direito à cidade, dificultando a liberdade de (re)construir a cidade. Assim, 

a política habitacional proporciona o direito à casa e não o direito à habitação, um 

condicionante ao direito à cidade. 
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Resumo:Este trabalho analisa as ações propostas e efetivadas pelos sujeitos que demandam um movimento e 

problematiza a espacialidade desta ação que se diferencia de outras formas de ativismos. Camagüey é rica e 

significativa nos aspectos culturais, arquitetônicos e monumentais, o que possibilitará aprofundar em estudos 

sobre a identidade dos lugares e ativação dos espaços públicos. Enquanto que Goiânia nos apresenta uma 

paisagem urbana resultante de diversas etapas de desenvolvimento em que foram sedimentados estilos 

construtivos e concepções díspares do espaço urbano. Busca-se interpretar a espacialidade da ação popular por 

meio da preservação-manutenção dos lugares na América Latina, em que os objetos escultóricos estão situados, 

forjados na paisagem produzida e percebida, no cotidiano dos sujeitos locais, na memória da cidade, na 

temporalidade urbana e no espaço público.  

Palavras-chave: Paisagem; espaço público; monumento escultórico. 

 

 

Resumen:Este trabajo analiza las acciones propuestas y efectivas por los sujetos que demandan un 

movimiento y problematiza la espacialidad de esta acción que se diferencia de otras formas de activismo. 

Camagüey es rica y significativa en los aspectos culturales, arquitectónicos y monumentales, lo que posibilitará 

profundizar en estudios sobre la identidad de los lugares y la activación de los espacios públicos. Mientras que 

Goiânia nos presenta un paisaje urbano resultante de diversas etapas de desarrollo en que fueron sedimentados 

estilos constructivos y concepciones dispares del espacio urbano. Se busca interpretar la espacialidad de la 

acción popular por medio de la preservación-mantenimiento de los lugares en América Latina, en que los objetos 

escultóricos están situados, forjados en el paisaje producido y percibido, en el cotidiano de los sujetos locales, en 

la memoria de la ciudad, en la temporalidad urbana y en el espacio público. 

Palabras claves:Paisaje; espacio público; monumento escultórico. 

 

 

Introdução 

Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, 

convivendo dialeticamente. (SANTOS, 1996, p. 273). 
 

Ao nos aproximarmos da problemática urbana, o espaço público da cidade 

contemporânea tem sido objeto de discussão em macro e micro escala, esse movimento ocorre 

por que no século XXI os sujeitos tem se deslocado mais de um lugar ao outro, seja pelas 

possibilidades de se mover fisicamente através das redes de transportes, seja pela evolução da 

tecnologia e comunicação como rádio, televisão, telefone móvel e internet. Tais fluxos e 

informações são processos advindos do fenômeno denominado globalização, como já 

estudado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos (1996). Nesse sentido, as transformações dos 

espaços públicos urbanos ocorrem tal qual a rapidez com que as informações sobre ele são 
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geradas. No contexto em que os usos desses espaços são frutos do nascimento e 

desenvolvimento das cidades, os monumentos se destacam por serem referências, 

homenagens a algo ou a alguém e constitui uma teia de significados na construção da cidade e 

do imaginário social coletivo. 

Na América Latina, a produção simbólica dos monumentos tem uma construção social 

um tanto particular, pode-se dizer que as esculturas produzidas na paisagem urbana dizem 

respeito ao mito heroico e são produtos de personificação dos fundadores, gestores e 

administradores de cidades, bem como personalidades nacionais, Benjamin (1989, p. 73) 

afirma que ―[...] o herói é o verdadeiro objeto da modernidade, é preciso uma constituição 

heroica‖. Parece que os construtores das cidades latino-americanas aderem a esta constatação 

benjaminiana na medida em que nomes de praças, de ruas e edificações tendem a significar os 

homenageados como os heróis responsáveis por erguerem as cidades, ou que represente o país 

com promessas de levar o continente a um processo de desenvolvimento rumo ao progresso 

para uma inserção plena na modernidade.  

No que se refere à construção de Goiânia, a capital foi planejada e construída no início 

do século XX, com referências a outras cidades modernas e com traçado urbano característico 

comum as demais cidades planejadas no Brasil. A nova capital do Estado de Goiás ergue-se a 

partir de um plano político e econômico, concretizado para suprir as necessidades da cidade 

moderna e da modernização, na tentativa pela significação de seu espaço urbano a partir de 

uma identidade simbólica para dar sentido a sua materialidade.  

Dessa forma, Silva (2010) aponta que a cidade em busca do ―tempo ausente‖
1
, 

encontra-se em transcurso e configura-se como cidade projetada e construída a partir de um 

marco zero, diferente das cidades brasileiras que são conhecidas por terem traços do espaço-

tempo constituídos em sua paisagem, tais como Pirenópolis, Cidade de Goiás, Salvador, Ouro 

Preto e até outras cidades europeias como Paris, Veneza e Lisboa. Abreu (1998) afirma que as 

cidades brasileiras são consideradas novas. Goiânia foi uma cidade criada com os sintomas do 

modernismo, mas as características do processo urbano da nova capital do estado de Goiás 

apresentam nuances. Goiânia nasce numa época em que os aspectos da vida social e material 

transformam e constroem novos espaços de convivência, dando sentido aos novos lugares, 

criando perspectivas e novas formas de socialização no espaço citadino. 

                                                 
1
Termo expresso por Silva (2010) no livro: ―Palmas, a última capital projetada no século XX: uma cidade em 

busca do tempo‖ para falar sobre a ausência/presença da temporalidade nas cidades planejadas e projetadas. 
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Por esse caminho, a cidade de Camagüey em Cuba tem formação territorial datada no 

ano de 1528 e detém específica espacialidade, de modo que a sua temporalidade urbana 

expressa na paisagem faz com que seu alto valor patrimonial seja considerado um desafio 

tanto para a comunidade, quanto para as organizações responsáveis por manter e preservar os 

bens patrimoniais em Cuba e nas cidades do interior do país.  

Assim, buscamos compreender a monumentalidade da paisagem urbana de Camagüey 

e Goiânia, pelo cotidiano dos sujeitos que transitam por esses espaços e ativam o espaço 

público. Para Costa (2017) a busca pela ativação do espaço público ocorre por consciência 

(coletiva) e prática do sujeito, pois a: 

Catalogação oficial do atrativo situado: localizar e compreender, a partir dos 

moradores, possíveis eventos ou festas sagradas e profanas que ocorram com 

alguma periodicidade. Verificar, empiricamente, a existência de 

materialidades móveis e imóveis (arquitetura, lugares da natureza, 

espacialidades sagradas, locais de encontros como feiras livres e antigas 

praças etc.) que remetam ao processo de identificação dos sujeitos com o 

espaço vivido. (COSTA, 2017,  p. 71). 

A relação entre espaço público e monumento escultórico ultrapassa o estilo e 

expressão colocada pelo autor da escultura, além de carregar a dimensão da intencionalidade 

do artista, os objetos teriam a capacidade de exprimir o desejo de como e quando será 

suscitado no imaginário dos sujeitos, se pensarmos que cada representação demanda ora de 

um processo político, ora de uma manifestação da cultura Popular, embora ambos estejam 

ligados ao passado histórico citadino. Ainda em Costa (2018, p. 20) sobre tais elementos 

conectados, o autor enfatiza que ―a interação espaço público ativado, patrimônio e 

monumentos potencializa o imaginário e a prática da mobilização social e o direito à cidade 

pela apropriação efetiva do espaço‖.  

Em 2008 o Centro Histórico de Camagüey tiveram alguns prédios, monumentos em 

Art Déco
2
 e o traçado urbanístico original da cidade considerado Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO, o desenho urbano de Camagüey possui particularidades 

enquanto uma cidade latino-americana e constitui um mosaico sócio espacial. A 

complexidade do seu patrimônio está espalhada pelas ruas estreitas e labirínticas e formam 

uma paisagem sobre-exposta em múltiplas formas arquitetônicas, tais como neoclássico, 

neocolonial, dentre outros. 

                                                 
2
Foi um movimento artístico proveniente das artes decorativas e em suas características principais, estão os usos 

de traços retilíneos, teve origem na Europa na década de 1920, esteve no auge nas décadas de 1930 e 1940, mas 

o termo art déco surgiu somente em 1966. 
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Quando tratamos de paisagem monumental, lançamos o olhar aos monumentos 

escultóricos como elementos que constituem a paisagem urbana e se destacam por ser uma 

expressão integradora no contexto da preservação patrimonial. Estudá-los é uma forma de 

compreender e interpretar a trama urbana que envolve as cidades de Goiânia e Camagüey na 

reconstrução do imaginário das cidades coloniais latino-americanas. A paisagem das cidades 

escolhidas nos faz refletir sobre o seu passado, suas raízes, que estão sob vestígios materiais, 

bem como reconhecer seu potencial de ativação do espaço público. Para tanto, adota-se uma 

metodologia composta por revisão bibliográfica teórico-conceitual, documental e empírica, 

incluindo fontes iconográficas. 

  

A cidade e a escultura 
 

Nas diversas narrativas sobre Goiânia e Camagüey, tecemos um caminho para 

compreendermos o espaço urbano como lócus e palco de manifestações, carregado de 

símbolos e gerador de representações. Assim, ao investigarmos o processo de criação das 

cidades, recorremos ao tempo histórico para falar sobre as suas transformações espaciais. Ao 

longo da história, as cidades têm passado por transformações diretamente relacionadas com os 

meios de produção. No ocidente, a primeira cidade que surge, refere-se a uma cidade política 

(polis), considerada uma cidade antiga clássica (Grécia), a cidade é vista como o centro do 

poder dos homens livres e possui sua centralidade na Agora, além de existir a divisão social 

do trabalho clara entre os homens. Para além da divisão espacial do trabalho, os espaços 

citadinos determinam as praças, os palácios sobre o amplo território agrícola. 

Após a cidade política, surge uma nova cidade superando a cidade da antiguidade 

clássica, a cidade do comércio, Lefébvre (2004, p. 22) afirma que ―a troca e o comércio, 

indispensáveis à sobrevivência como à vida, suscitam a riqueza, o movimento. A cidade 

política resiste com toda a sua força, com toda a sua coesão‖. A cidade do comércio se 

sobressai às condições que davam sustentação para a antiga cidade política, as exigências 

estabelecidas pela troca e pelo comércio efetivam a ordem vigente, a produção do campo 

passa a conduzir e gerir a cidade de tal forma que a cidade política não conseguiu sustentar 

(Lefébvre, 2004). Sobre os resquícios da cidade política tem-se uma nova realidade da vida 

urbana, os circuitos comerciais se estabelecem e se consolidam na cidade. A relação cidade 

campo indica a força do campo que passa a controlar os novos processos sociais, enquanto a 
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cidade torna-se um lugar da liberdade. Assim, ocorrem tais processos de transformação das 

cidades no Ocidente europeu dos séculos XVI e XVII. 

A cidade comercial conduz a cidade de tal forma que as riquezas passam de terras para 

dinheiro em um curto espaço de tempo. Esse processo se intensifica sobre as mercadorias e 

logo mais ocorre o mesmo com as relações sociais, o acumulo de riqueza já consolidado entre 

os comerciantes enquanto uma classe hegemônica ou burguesia comercial e surge um novo 

processo social, a industrialização. Tal processo provocou grandes mudanças sobre as práticas 

sociais e a cidade, Scarlato e Costa (2017, p. 12) afirmam que ―(...)... as indústrias surgiam da 

pequena casa do artesão, agora ordenadas nos aglomerados urbanos. Os espaços das cidades 

eram concorridos pelas grandes fábricas e pelos bairros. Os trabalhadores disputavam palmo a 

palmo moradias em insalubres cortiços.‖. A partir do século XIX, as cidades evoluíram e 

sofreram transformações em todo o seu espaço, a indústria se aproxima da cidade por causa 

da mão de obra, em busca de capital e do próprio mercado que incide sobre a cidade 

(Mumford, 2008). 

Novas formas sociais e os fenômenos emergem do crescimento e desenvolvimento das 

cidades, sobretudo, novas concepções de cidade e do urbano
3
. Na tentativa de compreender as 

questões emergentes das cidades atuais, a autora Sposito (2008) destaca que a cidade é a 

principal referência dos sujeitos, de suas relações sociais e por consequência, é o lugar que 

passa por processos de construção e desconstrução material:    

A cidade de hoje, é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de 

antes, transformadas, destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas 

transformações sociais ocorridas através dos tempos, engendradas pelas 

relações que promovem estas transformações. (SPOSITO, 2008,  p. 11). 

A complexidade de organização dessas informações abriram caminhos possíveis para 

discorrermos sobre as experiências urbanas e como elas redimensionam o lugar e a paisagem. 

 

A paisagem na dimensão do imaginário 
 

A paisagem se apresenta como um instrumento de apreensão do espaço pela geografia 

e, ao colocar em debate os significados e as representações que os monumentos escultóricos 

suscitam no imaginário de Goiânia e Camagüey, vemos que as esculturas se apresentam como 

                                                 
3
Os autores aqui expostos possuem extensa obra sobre o processo de desenvolvimento das cidades. Henri 

Lefébvre com os exemplos: A Revolução Urbana (2004) e O direito à Cidade (2001); Lewis Mumford com A 

cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas (2008) e Técnicas e Civilização (2018). 
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imagens reveladoras da paisagem urbana presentes no espaço, pois ao mesmo tempo em que 

há um movimento no espaço, há uma produção de símbolos que formam a paisagem. A 

respeito do conceito de paisagem, Silva (2010, p. 186) afirma que ―[...] a paisagem une 

território e lugar, e, como o conceito também carrega a dimensão da visão, da imagem, ela 

nos impõe a semiótica.‖ 

Sobre os estudos do imaginário, os debates teóricos acerca do tema se desenvolveram 

ao longo do século XX com alguns autores como Gaston Bachelard (1884-1962), Gilbert 

Durand (1921-2012), Bronislaw Baczko (1924-2016), Henri Corbin (1903-1978) dentre 

outros. Com a ciência geográfica em constante processo de mudança, ressignificando e 

valorizando suas categorias de análise, sobretudo nas abordagens da Geografia Cultural e 

Urbana, o tema do imaginário trouxe para a geografia enquanto disciplina uma possibilidade 

de estudos das representações. Nessa ordem de pensamento, sob o prisma geográfico, os 

estudos sobre o imaginário permite uma maior compreensão da espacialidade dos fenômenos.  

Para Baczko (1985), o imaginário está vinculado à representação global a partir de 

uma ordem social, em que sua capacidade de manifestar-se nos elementos como uma 

referência de ―lugar‖ fundamenta a sua existência, os elementos tornam-se referências 

simbólicas advindas de hierarquias e instituições sociais, expressam formas de autoridade e 

poder, resistências e conflitos sociais. Para ele o imaginário social é parte da estrutura da vida 

coletiva, um fenômeno social que está para além das Belas-Artes
4
, o imaginário se constitui 

por rituais e mitos, indo ao âmbito do sagrado acompanhando as sociedades primitivas e passa 

por processos de ressignificação na vida em sociedade, que conforme Baczko (1985, p. 31) 

afirma a ―instalação do poder estatal, nomeadamente o poder centralizado, e com a relativa 

autonomia a que acede o domínio político, é que as técnicas de manejo dos imaginários 

sociais se desritualizam, ganhando em autonomia e diferenciação‖. 

Ao estabelecermos a conexão pensamento e imagem, nos aproximamos do objeto 

observado em uma troca de informações, há a reciprocidade entre sujeito e objeto que 

desvelam a paisagem e possibilita a experiência perceptiva (Berque, 1983). Assim, os 

elementos estão inseridos na paisagem urbana numa teia de significados que ora conduz a 

reflexão, ora se esconde nas relações de causa e efeito. As esculturas são portadoras de um 

                                                 
4
Considerada uma área do conhecimento, a expressão belas-artes surgiu no século XVIII e constitui um sistema 

de suporte e manifestações artísticas. Atualmente o conceito também abrange áreas como arquitetura, pintura, 

escultura, música, dança e teatro, literatura e cinema. 
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imaginário, pensadas como representações de sujeitos de um tempo histórico distinto e de 

vários estilos e referências a diversos períodos artísticos. 

A fotografia como um documento do pretérito e uma fonte de pesquisa histórica, nos 

permite acessar o passado a partir das representações (Costa, 2014). Desta forma, a fotografia 

é passível de análise de discursos e intencionalidades e, ao ser analisada, necessita que o 

pesquisador esteja atento aos fragmentos e sentidos produzidos por ela tal qual a memória ali 

suscitada, sentidos e memórias que se efetivam na linguagem, e, portanto estão envoltos em 

estruturas de poder (Foucault, 2000). Logo, é possível afirmar que há uma hierarquia ao 

acessar essa ―fonte de memória‖? Sendo a fotografia um objeto de análise histórica, a nossa 

percepção visual se torna vulnerável diante de uma suposta autonomia da imagem 

fotográfica? Nesta perspectiva, a fotografia nos lança à exigência semiótica. É preciso 

descortinar o horizonte estético para termos de fato uma experiência fotográfica. Costa (2014) 

afirma que ―a estética da fotografia é capaz de nos transportar de um mundo de ilusões 

aparentes para o mundo da consciência ou da realidade subjetiva.‖ (Costa, 2014, p. 98). Ao 

acessar essa camada de representação, faz-se necessário estudar o que é possível ou não de ser 

representado na imagem.  

Na figura 1 a imagem do bandeirante se sobressai à paisagem urbana, de maneira 

imponente, ele expõe as marcas do tempo histórico que estão significadas pela própria 

paisagem revelada no contexto da fotografia da década de 1950, percebe-se um processo de 

urbanização em que se verifica pouca interferência de prédios públicos e comerciais, atores 

sociais, residências, no lugar em que ainda é possível ao Bandeirante contemplar resquícios da 

terra conquistada. Nada interfere no seu olhar para o horizonte, disposto à direção geográfica 

para o oeste
5
. Nessa fotografia o Bandeirante parece acompanhar do alto o crescimento da 

cidade, idealizando-se como um símbolo sertanista em meio à expansão urbana da recém-

capital do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
A Marcha para o Oeste foi uma articulação política proveniente do governo de Getúlio Vargas e tinha como um 

dos caminhos inserir Goiânia no projeto político, social e cultural do Brasil. Essas e outras intenções da Era 

Vargas estão presentes na Revista ―Oeste‖ que circulou em Goiás entre os anos de 1942 e 1945. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/enderbass/revista-oeste-completa-gois. Acesso em: 08 de julho, 2018. 
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Figura 1 – O Bandeirante em corpo inteiro, tendo nas mãos uma bateia e armado de bacamarte. 

 

Foto: Hélio de Oliveira. Livro: Eu vi Goiânia Crescer. (2008) 

 

Em contraste com a paisagem antiga, a escultura do Bandeirante hoje disputa seu 

espaço urbano com os edifícios residenciais e comerciais, as residências, as pessoas e um 

intenso tráfego entre os cruzamentos das Avenidas Goiás e Anhanguera. A paisagem cinza 

dos prédios convive com a poluição visual de lojas e do comércio local. Esse descompasso do 

tempo e do espaço faz com que o Bandeirante seja quase um ser inanimado, se não fosse a 

experiência sinestésica com a imagem do lugar, poderíamos dizer que a escultura ainda é 

aquela de outrora. A cidade em seu processo de modernização passa por diversas 

transformações na paisagem e no espaço urbano, mas o monumento escultórico permanece 

como catalisador de significados da sua imagem. Portanto, há uma produção de sentidos na 

fotografia de 1950 e na fotografia dos anos 2000, pois uma não anula a outra nem apaga a sua 

história na memória da cidade. 

 

Figura 2 – O Bandeirante. Tamanho atual: 3,5 m. 

 

Foto: Naldo Mundim.   

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/naldomundim. Acesso em: 8 de julho de 2018. 
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Por outro lado, a escultura de Ignacio Agramonte y Loynáz, conhecida como ―O 

Maior‖ 
6
, é portadora de um imaginário e pensado como a representação de um sujeito que 

com sua bravura e patriotismo desempenhou um papel fundamental na Guerra dos Dez Anos 

entre os anos de 1868 e 1878. Camagüey possui casas e edifícios que influem no imaginário 

urbano e as esculturas parecem permanecer no espaço como uma forma de rememorar a 

cultura e os costumes cubanos. Na figura 3 percebemos que nada interfere no seu olhar para o 

horizonte, montado em seu cavalo formam um só símbolo e remete aos momentos de luta 

durante a guerra, grandioso, ele exibe sua monumentalidade no Parque Agramonte em 

Camagüey, – talvez ele não seja visto por nós, sujeitos (transeuntes, moradores dos bairros, 

comerciantes), como é visto na narrativa histórica do nascimento e desenvolvimento da 

cidade, tal como é observado na fotografia abaixo. 

 

Figura 3 – Monumento Ignacio Agramonte 

 
Foto: Ian Nellist / Alamy Stock Photo. 

Disponível em: https://www.alamy.pt/ Acesso em: 20 de agosto de 2018. 

 

Ao trazer a imagem como um documento que permite situar visualmente o objeto 

escolhido para este trabalho, aceitamos o risco de a fotografia nos mostrar o que está ou não 

presente na imagem urbana. Antes de tratar diretamente da imagem urbana, faz-se necessário 

compreender o que é imagem e como se pretende abordá-la, pois, ao eleger a imagem como 

                                                 
6
―Hasta siempre Mayor‖ expressão utilizada para enaltecer a figura de Ignacio Agramonte y Loynáz pela sua 

participação ativa na revolução cubana – Guerra dos dez anos (1868-1878). Disponível em: 

http://www.ohcamaguey.cu/hasta-siempre-mayor/ 

https://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7bE102DE57-DD21-4C0F-B4BA-ED2837C5B967%7d&name=Ian+Nellist&st=11&mode=0&comp=1
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um dos caminhos possíveis para uma compreensão mais abrangente das inúmeras faces que 

ela apresenta, estamos diante de uma entre outras formas de linguagem que em suas múltiplas 

manifestações elucidam a realidade observada, Sartre (2011, p. 10) diz que ―a imagem é uma 

coisa menor, que tem sua existência própria, que se dá a consciência como qualquer outra 

coisa e que mantém relações externas com a coisa da qual é a imagem‖. Tal contribuição se 

junta à percepção no sentindo de nos ater a importância que tem perceber a imagem para 

posteriormente compreendê-la. 

Ao explorarmos uma imagem urbana a partir das características que a compõe, 

lançamos o olhar à imagem que está carregada de significados, o que fazemos direta e 

indiretamente é impor uma significação ao conjunto de elementos que ela nos revela e, por 

intermédio dessa troca torna-se possível fazer a interpretação visual. Nas cidades, os 

monumentos escultóricos tornam-se um conjunto de elementos que constroem a imagem 

urbana. Sobre a imagem urbana, Knauss (2003) afirma que:  

As imagens urbanas são, portanto, elementos de organização do espaço e da 

história da cidade. Demarcam simbolicamente a urbanidade, na medida em 

que assumem conteúdos significativos que são socialmente construídos. 

Tornam-se representações espaciais e históricas, relacionadas com o 

processo de construção social da identidade da sociedade. (KNAUSS, 2003, 

p. 11). 

Cabe salientar ainda que os objetos escultóricos concebidos como lugares de memória 

dependem dos sujeitos para constituí-los como uma representação de uma história, um 

símbolo dotado de significações que dialogam com o espaço urbano em diferentes dimensões. 

Um autor que dialoga com o campo da memória coletiva e evidencia sua análise a partir dos 

monumentos como lugares de memória
7
, o historiador Pierre Nora (1993) considera que os 

lugares onde a memória se cristaliza passam por um processo de ruptura com o passado, numa 

espécie de submissão ao esquecimento pelo qual a sociedade atual passa. Segundo o autor, as 

ditas ―sociedades-memória‖, vividas no período em que a conservação de tradições era 

repassada em grupos como a família, a igreja, o estado, a escola, passam atualmente por uma 

crise emergente de eventos sociais, relacionados ao processo de globalização. 

E ao pensar que a fotografia, o imaginário, o espaço público, se retroalimentam e 

dizem respeito à produção da paisagem da cidade, tem-se aqui um tipo de experiência espacial 

específica que ativa essa paisagem, do ponto de vista geográfico, é a espacialidade da 

                                                 
7
Para o conceito de lugar de memória, ver P. Nora, Leslieux de mémoire, Paris, Gallimard (1985). 
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paisagem em suas representações (Gomes, 2008). A utilização do espaço público como lócus 

de manifestação e práxis do sujeito, é um entre vários assuntos que dizem respeito à 

problemática urbana e devem considerar uma perspectiva de análise que evite reduzir a 

arquitetura a uma aparência simbólica vazia de sentido (Yeras, 2011; Yeras 2018). É o 

presente que vai nos contar o passado e refletir nas ações do futuro, por isso a Geografia se 

preocupa com as representações sociais da realidade. 

 

Considerações Finais 
 

Os lugares onde as esculturas estão fixadas carregam a dimensão do imaginário da 

cidade por serem considerados pontos de encontro dos sujeitos, passagem ou de importantes 

interseções no traçado urbano das cidades escolhidas para análise, ao suscitá-los como 

elementos constituintes desta paisagem, aproximamo-nos da relação entre sujeitos e objetos 

que se apropriam do espaço e dão vida ao lugar. Lugar este que é considerado um lugar de 

memória pelas análises feitas neste trabalho. 

Elucidar as representações da cidade contemporânea demonstra como as 

transformações do espaço urbano são efêmeras.  Por meio da Geografia enquanto uma ciência 

que estuda o movimento do espaço geográfico, a análise dos objetos ultrapassa o tamanho das 

esculturas em sua escala urbana, o que propomos aqui é um olhar que permita interpretar a 

singularidade dos monumentos escultóricos dispostos nos espaços urbanos de duas cidades  

latino-americanas, para captar o movimento como um todo. Afinal, qual a importância de se 

analisar esculturas petrificadas se estiverem vazias de sentido e carente de um imaginário que 

perfaz a história do passado, do presente e da possibilidade de futuro das cidades? Sem 

dúvidas, as interpretações e intenções de tais objetos não são neutras e negáveis de um fato 

histórico. 
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Resumo:As pontes que unem e separam representam a constatação de uma realidade da cidade de Manaus, 

vinculadas ao urbanismo nas proximidades de igarapés
1
. As pontes nesse caso servem para unificar as margens 

de igarapés, que separam duas morfologias urbanas, pois de um lado pode-se ter um urbanismo previamente 

planejado, com a racionalidade do desenho urbano e do outro lado encontra-se uma irregularidade morfológica, o 

desenho urbano não precedido da racionalidade urbanística previamente estabelecida. Utiliza-se os conceitos de 

segregação e diferenciação, pretendendo entender o processo da reprodução socioespacial nos bairros do Japiim 

e Parque dez de Novembro de Manaus-AM, partir de sua expressão urbana e do significado das pontes que os 

unem e diferenciam. 

Palavras-chave:Diferenciação socioespacial; igarapés; Manaus; pontes; segregação. 

 

Resumen:Los puentes que unen y separan representan la constatación de una realidad de la ciudad de Manaus, 

vinculadas al urbanismo en las proximidades de igarapés. Los puentes en este caso sirven para unificar los 

márgenes de igarapés, que separan dos morfologías urbanas, pues de un lado se puede tener un urbanismo 

previamente planificado, con la racionalidad del diseño urbano y del otro lado se encuentra una irregularidad 

morfológica, el diseño urbano no precedido de la racionalidad urbanística previamente establecida. Se utilizan 

los conceptos de segregación y diferenciación, pretendiendo entender el proceso de la reproducción 

socialespacial en los barrios Japiim y Parque Dez de Novembro de Manaus-AM, a partir de su expresión urbana 

y del significado de los puentes que los unen y diferencian. 

Palabras Claves:Diferención socialespacial; igarapés; Manaus; puentes; segregación. 

 

 

Introdução 
 

O presente artigo é o percurso de uma pesquisa que está sendo desenvolvida em dois 

bairros da cidade de Manaus-AM, com aporte de revisão bibliográfica sobre os processos de 

segregação e diferenciação no espaço intraurbano, a respeito dos meios de ocupação e 

formação dos bairros selecionados para análise, visando entender seu sistema de formação 

socioespacial posterior a diferenciação interna nas áreas de igarapés, acerca de identificar as 

pontes como objetos que unem e diferenciam essas áreas integrando importantes agentes que 

                                                 
1
Termo regional amazônico que pode ser comparado a um canal dendrítico, pequeno riacho, canal estreito, 

pequeno rio com ou sem nascentes. 
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permitem constatar a diferenciação de áreas nas margens de igarapés de Manaus, assim como 

a produção de morfologias urbanas heterogêneas, mesmo que próximas. O principal objetivo 

é entender o processo de segregação e diferenciação socioespacial na cidade de Manaus em 

áreas próximas a igarapés, a partir de sua expressão urbana e do significado das pontes que os 

unem e diferenciam. Procurou-se identificar o processo de diferenciação socioespacial interna 

nos bairros Japiim e Parque Dez de Novembro na cidade de Manaus-AM, pois estes bairros 

apresentam morfologias urbanas diferenciadas por serem cortados por igarapés. Em uma 

margem encontram-se terrenos mais amplos, com construções maiores, urbanismo 

previamente estabelecido, em cujo desenho se pode aferir a racionalidade prévia, e de outro, 

áreas oriundas de ocupações irregulares, com terrenos menores e habitações que refletem as 

condições socioeconômicas dos segmentos que ali habitam, buscando entender as diferenças 

de áreas no contexto de um mesmo bairro a partir dos igarapés que os cortam, identificando as 

pontes como objetos geográficos que permitem a ligação de uma margem a outra dos canais, 

separando as populações de ambas as margens em sua infraestrutura e pertencimento por parte 

dos moradores, finalmente pretende-se investigar o significado dos topônimos como 

elementos diferenciadores para áreas de um mesmo bairro a partir dos igarapés e pontes que 

os articulam e distinguem. 

A metodologia utilizada consiste em uma análise estrutural com abordagem 

quantitativa e qualitativa, sobre o processo de segregação e diferenciação socioespacial nas 

áreas analisadas, partindo de revisão bibliográfica a respeito dos conceitos abordados, 

levantamento documental, pesquisas de campo como base empírica de entendimento da 

realidade socioespacial, bem como o levantamento em imagens de satélite, visando analisar as 

formas espaciais e o desenho urbano produzido. Como instrumentos de aporte serão utilizados 

máquina fotográfica e aparelhos GPS, cuja finalidade será a produção de mapas temáticos que 

permitirão a espacialização dos fenômenos e processos abordados. 

 

Margens e diferenças 
 

Essa abordagem busca demonstrar as diferenças de ocupação nos igarapés que cortam 

a metrópole Manaus, em seus aspectos socioespaciais de uma cidade cuja população supera os 

dois milhões de habitantes e traz consigo diferenciações de grupos que habitam as 

proximidades desses locais. Não se pode generalizar que todas as populações habitantes nas 

margens ou proximidades de igarapés fazem parte de um segmento social excluído, conforme 
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sustentado por Corrêa (2005), pois existem casos em que, mesmo estando relativamente 

próximas a igarapés, habitantes de alguns bairros pertencem a uma classe média que não sofre 

com os problemas socioeconômicos daquelas populações excluídas que tradicionalmente 

ocupam essas margens. Exemplos desta afirmação podem ser constatados nos bairros Parque 

Dez e Japiim, onde as margens dos igarapés que os cortam, apresentam nítidas distinções em 

relação ao processo de ocupação. As pontes ali existentes, mais do que unir duas margens, 

mostram a diferenciação do urbano, onde nesse aspecto demonstra a segregação pelos tipos de 

moradias e morfologia urbana e não havendo um prévio planejamento urbanístico para 

ocupação desta terra, pois: 

[...] pode ser espontânea, referindo-se a uma estratégia de classe que, a partir 

de uma diferenciação de renda, localiza as pessoas, diferencialmente, na 

metrópole, uma vez que, o uso está subordinado à propriedade e, portanto, 

seu uso se submete à realização do valor através de um ato de troca. 

(CARLOS, 2002, p. 96)   

Mas o processo, conforme apontado acima, não ocorre de forma espontânea, pois o 

estado pode intervir e promover o processo de segregação, podendo-se afirmar que há uma: 

[...] ‗segregação programada‘ que se realiza pela intervenção do Estado 

através de políticas urbanas orientadas pelas exigências da reprodução. Isto 

é, a intervenção do Estado no espaço, seja diretamente através da construção 

de infraestrutura, seja através das políticas urbanas que incentivam o 

deslocamento das atividades, transformando as funções dos lugares, 

consequência do movimento de valorização/desvalorização dos lugares. 

(CARLOS (2007, p. 96) 

Nesse sentido, repensar criticamente sobre essas realidades existentes na cidade de 

Manaus, faz parte do compreender como elas se reproduzem com o passar dos anos, onde 

existem moradores que estão em lados opostos da ponte por diversos anos diferenciando-se 

por características socioeconômicas, moradias e condições de vida, embora pertençam ao 

mesmo tecido urbano produzido nas proximidades de igarapés, sob o poder da administração 

pública.   

 

As pontes que separam 
 

Tradicionalmente as pontes servem para unificar lados opostos, margens de rios, 

igarapés, abismos, obstáculos naturais ou não; são vistas como unificadores de espaços e de 

descontinuidades espaciais. Nesse caso as pontes servem não somente para interligar duas 

margens, mas para revelar diferenças e separações. Tem o deste lado e o do outro lado da 
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ponte, sendo que essa diferenciação vai além da simples constatação empírica de duas 

margens.  

Ela se estende ao sentimento de pertencer a um lugar, em que os habitantes veem o 

outro, o da outra margem, como portador de diferenças em relação a si. O espaço não é o 

mesmo, a morfologia não é a mesma, as pessoas que ocupam constroem a ideia de que 

pertencem a classes diferentes, ou seja, aquelas que compraram terreno, aquelas que possuem 

casas maiores e aquelas que ocuparam terras irregularmente, que vivem aglomeradas, tidas 

como pessoas ―perigosas‖, que habitam o outro lado. Essa forma de habitação diferenciada na 

cidade define a possibilidade de ter uma residência, embora não nas melhores condições de 

moradia, precedem da possibilidade da posse de seu espaço na metrópole. Morar na cidade e 

possuir condições precárias ainda é a possibilidade de melhoria de vida. Dentro da área de 

estudo observa-se que tem melhores condições financeiras estão do lado que possui uma 

infraestrutura mais planejada, o igarapé que divide na maior parte já está poluído pelos 

esgotos domésticos e resíduos sólidos, já sem a mínima condição de uso pelos habitantes de 

ambos os lados deste canal. Para demonstrar desde os primórdios das ocupações no Brasil, 

utilizamos a contribuição de Holanda (2014, p. 113) ―a habitação em cidades é essencialmente 

antinatural, associa-se a manifestações do espírito e da vontade que se opõem a natureza‖.    

Muitas vezes essas pontes não são aceitas pelas populações que fazem parte do 

seguimento mais abastado, que procuram se distanciar dos segmentos subalternos. Essas 

pontes devem ser consideradas nessas duas dimensões: quando elas unem e quando elas 

separam, fato que contribui numa diferenciação das características urbanísticas, sendo que: 

Isto que constitui a prática social global, aí compreendidas as atividades 

diversas que fazem, até nova ordem, uma sociedade: as atividades 

educativas, administrativas, políticas, militares etc. Portanto, não é preciso 

vincular [atribuir] à ideologia todas as localizações. Se o ‗lugar‘ social, a 

nobreza e a ralé, a ‗esquerda‘ e a ‗direita‘ políticas podem passar por 

localizações, isto não decorre somente da ideologia, mas das propriedades 

simbólicas do espaço, inerentes à sua ocupação prática (LEFEBVRE 2006, 

p. 288). 

A reprodução das ocupações irregulares que fazem parte da morfologia da cidade de 

Manaus, como em muitas cidades brasileiras, demonstra o reflexo de suas condições sociais, 

como nos aponta Corrêa (1993, p.8) ao afirmar que ―[...] espaço urbano é um reflexo tanto de 

ações se realizam no presente, como também daquelas que se realizaram no passado e que 

deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais presentes‖.  
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Observados nas áreas em torno dos igarapés nos bairros do Parque Dez de Novembro 

e Japiim, com áreas compostas tanto de ocupação planejada quanto posteriormente de 

ocupação irregular, derivam as toponímias diferenciadas por seus moradores que habitam em 

lados opostos e são unidos por pontes, mas se distanciam na identificação frente ao espaço e 

ao outro. Neste contexto, os moradores, embora façam uso da terra com o mesmo objetivo, 

vivem de forma segregada em áreas diferenciadas morfologicamente. De acordo com Corrêa 

(2005) ―A segregação é um processo que origina a tendência a uma organização espacial em 

áreas de forte homogeneidade social interna e de forte disparidade social entre elas‖. 

A organização de espaços cada vez mais segregados faz parte da realidade da 

metrópole amazônica, onde as características urbanísticas e os aspectos socioespaciais nas 

proximidades de áreas de igarapés se diferenciam e se distanciam por pontes, que um lado 

possuem espaços definidos entre casas e ruas, já do outro mais parece um aglomerado 

desprovido de desenho urbano considerado ―aceitável‖, aglomerado de casas e ruas 

organizados a partir do cotidiano e das possibilidades desses moradores, sendo nestes lugares 

o reflexo histórico das desigualdades urbanas e do direito à cidade, onde determinada camada 

da população adequou-se ao lado que lhe possibilitaram residir de acordo com suas condições 

socioeconômicas, visto que a terra urbana constitui uma mercadoria. Dias, em estudo sobre a 

ilusão do Fausto ocorrido na metrópole Manaus no período da farta exportação da borracha, 

demonstra a transformação de Manaus em capital da borracha, objetivando um lócus 

desenvolvido no meio da floresta e que deveria contrastar com a ‗barbárie‘ representada pelos 

aspectos típicos da região e que mantinha contradições nas condições de vida dos seus 

habitantes. Neste sentido: 

O espaço urbano pensado, idealizado e organizado para se fazer conhecer, 

impressionar e atrair os investidores estrangeiros, ao mesmo tempo em que 

projeta para o mundo prosperidade e civilização, dentro da visão burguesa de 

uma cidade ideal, cria também as próprias contradições (DIAS, 2007, p. 

119). 

Essa visão pode ser constatada no presente da capital amazonense, inclusive nas 

margens de igarapés que as pontes unem, mas também separam os segmentos sociais quando 

se verifica as condições de sua morfologia urbana. Dessa forma, as características que 

diferenciam os níveis de ocupação no mesmo espaço, não constituem novidade 

contemporânea, contrário, a forma de ocupação do solo na cidade de Manaus é consequência 
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de um passado que segregou, diferenciou e deixou lacunas em seu planejamento urbanístico. 

Dessa forma: 

A cidade que se estabeleceu posteriormente a partir das necessidades de 

acumulação de capital foi marcada pelas contradições na paisagem, se tornou 

um híbrido de temporalidades diferenciadas, marcadas pela exclusão de boa 

parte da população sem ter como viver nas áreas mais centrais, selecionadas 

pelos seguimentos mais abastados, se refugiou nas várzeas dos igarapés, 

dando origem as ocupações que durante muito tempo foram as únicas 

alternativas de moradia. (LIMA, 2014, p. 129).  

Os bairros que estão nas proximidades dos igarapés unidos pelas pontes, a exemplo do 

Bairro do Japiim, há áreas separadas que se identificam como ―Manaus 2000‖, trazem dentro 

do aspecto diferenciação, a toponímia do local, onde dependendo do lado que residem se 

identificam com determinado nome de bairro pela história construída naquela localidade. É 

comum nesses ambientes que foram ocupados irregularmente e cuja população é mais pobre, 

mesmo sendo no contexto de um mesmo bairro, receber outros nomes, formando 

comunidades
2
nesses bairros. Dentro do bairro Parque Dez de Novembro há um dos lados que 

se identifica com o ―Bairro da União‖, localizado territorialmente no bairro, mas recebendo 

nome distinto do bairro tradicional. O mesmo ocorre entre o Japiim e a localidade 

denominada Manaus 2000, o fato de não corresponder à nomenclatura oficial junto à 

prefeitura como exemplo do bairro da União, não impede que este seja reconhecido como tal 

no cotidiano e no sentido de pertencer dos que ali habitam, como criando uma resistência ao 

outro lado do igarapé, daqueles que são do Parque Dez. Essas comunidades demonstram o 

senso de pertencimento ao se diferenciarem em sua toponímia. Sobre o processo de 

diferenciação dos lugares pode-se afirmar que: 

[...] diferenciação dos lugares no interior das cidades não tem nada de 

acidental. Ela resulta de um processo historicamente determinado, que se 

revela em sua maior plenitude no moderno sistema econômico, 

principalmente a partir do advento da indústria moderna (SOGAME,2001, p. 

97). 

É pertinente enfatizar que diferenciação espacial não significa um rompimento mais 

drástico das relações socioespaciais, Assim como Bessa (2010, p. 44) afirma sobre a medida 

os aspectos ―[...], físico e sociais, diferenciam-se no espaço, tem-se como resultado a 

diferenciação espacial, isto é, tem-se uma organização diferenciada do espaço exprime, tanto 

                                                 
2
Áreas específicas dentro de um determinado bairro que podem ser resultante de ocupações irregulares ou de 

áreas incorporadas pelo setor imobiliário que dão origem a conjunto habitacional. 
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nos objetos como nas práticas socioespaciais, formas de organização das diferenças‖. Como 

ocorre no processo de segregação, pois a população embora se identifique com uma 

toponímia diferente do oficial, permanece de certa forma articulada por meio da passagem 

entre os dois lados através da ponte, assim como ambos utilizam do mesmo meio de 

transporte urbano, as mesmas escolas nas localizações próximas, trazendo consigo o 

sentimento de pertencer ao local identificado e vivido por eles durante sua história de vida. 

Nesse sentido, do ponto de vista da morfologia, do uso dos equipamentos urbanos e das 

próprias pontes, há uma diferenciação de áreas, mas no concernente ao pertencimento, há a 

segregação, posto que esta se sustenta na diferenciação não somente morfológica, mas 

também social.  

 

Diferenciações morfológicas na cidade 
 

De acordo com a atualização do IBGE, Manaus possui uma população estimada em 

2016 de 2.094.393 e a densidade demográfica é de 158.06 habitantes por quilômetro 

quadrado, possui 6 Zonas Territoriais Urbanas, ambas divididas em setores urbanos que 

representam 63 bairros conforme Lei nº 1.401, de 14 de janeiro de 2010 – DOM Nº 2.365, de 

14.01.2010. No entanto muitas localidades conhecidas cotidianamente como bairros na 

verdade não o são, a exemplo do ―Bairro da União‖ e do ―Manaus 2000‖, que fazem parte dos 

bairros Parque dez de Novembro e Japiim, respectivamente. Observa-se que a toponímia 

desses locais também se diferencia quanto aos nomes das ruas, que são identificadas na 

margem esquerda do igarapé por números e na margem direita por nomes, além da morfologia 

de ambos os lados que diferenciam sua expressão morfológica, fato destacado no mapa 1 e 

imagem 1 abaixo, do bairro do Parque Dez de Novembro, que é um dos bairros mais antigos 

de Manaus surgido na década de 1940 na margem esquerda do igarapé do Bindá, com o 

objetivo de atender a uma classe mais privilegiada da sociedade amazonense. Isso reforça as 

formas espaciais no que se refere à distribuição das moradias e diversos empreendimentos 

comerciais nessa área, onde se percebe que houve certo planejamento na ordenação das 

quadras, no tamanho dos terrenos, revelando certa racionalidade urbanística. No entanto a 

margem direita do mesmo igarapé do Bindá se percebe uma área de ocupação mais recente e 

irregular, sem os devidos critérios urbanísticos. Nesta margem, a composição se dá por um 

aglomerado de residências, com diferentes distribuições e identificação de ruas. O mapa e a 
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figura a seguir mostram a passagem do igarapé que corta o bairro Parque Dez, as estruturas 

diferenciadas de ocupações de suas margens. 

 

Mapa 1 –Canal do Bindá: localização, bairro Parque Dez de Novembro, Manaus-AM

 
Fonte: SEMSA 

 

Figura 1 – Bairro do Parque Dez de Novembro, Manaus-AM 

 
Fonte: Google Earth/2018 

 

Em outra área da metrópole, há o bairro do Japiim (mapa 2 e figuras 2) que surgiu na 

década de 1960 à margem direita do Igarapé do Quarenta. Trata-se de um dos bairros mais 

populosos da zona Sul de Manaus, conforme o censo de 2010 do IBGE, possuindo um 
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ordenamento urbano, os terrenos possuem tamanhos semelhantes, demonstrando nas imagens 

uma estrutura melhor planejada, embora, ao se aproximar da margem ocorra a predominância 

das ruas estreitas, em que seus moradores se consideram como totalmente pertencentes ao 

bairro. Porém, na margem esquerda deste, a realidade é bem diferenciada, a começar pela 

toponímia, em que partes dos moradores são identificados pertencentes ao igarapé do 

Quarenta e não do bairro Japiim.  Esses moradores que são oriundos de um processo de 

ocupação irregular e outros da chamada Manaus 2000 provindo de um projeto de construções 

de pequenas casas populares em 1996, ocorrido nesta área. De qualquer forma, moradores do 

Igarapé do Quarenta e da Manaus 2000 são tidos como diferentes dos moradores do Japiim.  

 
Mapa 2 –Canal do Quarenta: localização, bairro do Japiim, Manaus-AM 

 
Fonte: SEMSA 
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Figura 2 – Bairro do Japiim. Manaus-AM. 

 
Fonte: Google Earth/2018 

 

Apesar de muitas ocupações próximas ou às margens de igarapés terem ocorridas de 

forma não planejada urbanisticamente não se pode afirmar, como sustenta o senso comum, 

que se trata apenas da espontaneidade em querer ter um lugar para morar e aos poucos 

aglomeram-se indiretamente a sua vontade, pois faz parte das condições reproduzidas de uma 

realidade menos favorecida, aqueles que conseguiram estabelecer-se do lado que possui um 

planejamento urbanístico, fazem parte de uma camada com condições e possibilidades mais 

abrangentes  para escolher de certa forma o outro lado da ponte, que é oficialmente 

reconhecido pelo plano diretor do município como o bairro oficial Parque Dez de Novembro, 

ou ainda o bairro do Japiim, ambos possuindo em sua característica o igarapé que separa e une 

duas localizações através da ponte que os diferencia pela forma de ocupação do tecido urbano 

dentro da Metrópole que vem sendo destacada como a maior da região norte do Brasil, 

concentrando em torno de 52%  da população do estado do Amazonas.  

A cidade de Manaus reproduz a realidade das situações urbanísticas expostas pelas 

pontes que unem os lados do igarapé, revela socioespacialmente dois lados, duas realidades 

urbanísticas separadas e diferenciadas, onde essas populações sofrem diferenciações de 

toponímia, morfologia demonstrada em seu desenho urbano, das características de suas 

residências e terrenos ocupados, da forma que moradores se identificam no pertencer daquele 

local.  
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Essa constatação por meio das formas espaciais e do pertencimento das pessoas em 

relação ao ―seu lado‖ do igarapé e que as pontes que unem deixam também clara a posição de 

cada grupo separando-os neste sentido. Essas pontes ligam as margens, mas não ligam a 

expressão socioespacial ou o pertencimento entre os dois lados dos igarapés. Dessa forma, as 

pontes que unem também podem separar, pois conceitos como segregação e diferenciação 

analisados no contexto do espaço urbano são mais sutis e presentes do que a visão nos pode 

revelar. Assim:  

O espaço urbano que se produz num lugar qualquer da Amazônia não é 

único, ele está contido e contém uma totalidade que inclui tanto o processo 

de desenvolvimento recente para a região como a forma de produção da 

sociedade nacional, refletindo a maneira da espacialização de outras cidades 

brasileiras, assinalada pela contradição: de um lado, a riqueza e bem-estar e, 

do outro, pobreza e miséria (OLIVEIRA, 2000, p. 22). 

Destacamos então que esse processo que cada vez mais ocorre nos bairros manauaras 

trazem características marcantes que são expressas socioespacialmente nas classes sociais e 

constata a diferenciação dentro do mesmo bairro, do seu perfil de população com suas 

características urbanísticas. Portanto, a necessidade das políticas públicas, nesses espaços 

como um todo, não apenas no que foi previamente planejado, pois tal fato contribui para 

segregar seguimentos sociais por suas condições econômicas, sendo o espaço urbano e sua 

infraestrutura o reflexo dessa realidade. 

 

Considerações Finais 
 

Geograficamente as pontes sempre representaram a união de lados opostos e 

possibilidades de rompimento de descontinuidades espaciais. Contudo, se for considerado o 

contexto do espaço intraurbano de uma metrópole, percebe-se que essas mesmas pontes 

podem também revelar a segregação socioespacial existente nas margens dos igarapés. Se de 

um lado há a possibilidade de transpor a descontinuidade espacial, de outro há a segregação 

entre os dois lados, via reconhecimento de que suas partes possuem morfologias urbanas 

diferenciadas em nível de infraestrutura e moradias. Os bairros Parque Dez de Novembro e 

Japiim, como bairros antigos da cidade de Manaus, apresentam estas diferenciações 

morfológicas e segregação de suas áreas ocupadas regular e irregularmente. Isso não significa 

um rompimento nas relações socioespacias, pois a existência das pontes atesta isso, mas a 

diferenciação, do ponto de vista da morfologia e a segregação do ponto de vista das relações.   
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Esse trabalho, proporciona uma análise das diferentes realidades existentes na cidade 

de Manaus, em que buscou-se desenvolver através do estudo de um fenômeno relacionado aos 

rios que proporcionou suas formações, constata-se em bairros as diferenciações relacionadas 

também ao igarapé, que não deixa de ser um rio em menor escala que está dentro da realidade 

e separam localidades que se identificam com o pertencer ou não de seu bairro. Identificar 

também as pontes como objetos que unem e diferenciam essas áreas, permitindo compreender 

a produção de morfologias urbanas heterogêneas, mesmo que próximas do ponto de vista 

topográfico. Fatos que diferenciam em seus aspectos socioespacial, suas características em 

que são inseridas diariamente no contexto e adequando-se as condições impostas em sua 

realidade, já que fazem parte de um seguimento social com condições inferiores às camadas 

abastadas da sociedade. 
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Resumo:Nas últimas décadas, o município de Indaiatuba (SP) vem se destacando pela transformação nas 

formas de produção de seu espaço urbano, formas estas que não são singulares, porém se conformam de maneira 

particular em seu território. Um dos aspectos que passa a chamar a atenção é seu alto preço da terra, portanto 

nesse trabalho almeja-se contribuir para a elucidação do processo de valorização da terra urbana no município 

com base interpretativa na Teoria do Valor aplicada à terra urbana. Os resultados aqui apresentados são os 

primeiros resultados de uma pesquisa de mestrado em andamento. 
Palavras-chave:Urbanização; Geoprocessamento; Valor da Terra; Indaiatuba 

 

Resumen:En las últimas décadas, el municipio de Indaiatuba (SP) viene destacándose por la transformación 

en las formas de producción de su espacio urbano, formas éstas que no son singulares, pero se conforman de 

manera particular en su territorio. Uno de los aspectos que pasa a llamar la atención es su alto precio de la tierra, 

por lo tanto en ese trabajo se pretende contribuir a la elucidación del proceso de valorización de la tierra urbana 

en el municipio con base interpretativa en la Teoría del Valor aplicada a la tierra urbana. Los resultados aquí 

presentados son los primeros resultados de una investigación de maestría en curso. 

Palabras Claves:Urbanización, Geoprocesamiento, Valor de la tierra, Indaiatuba. 

 

Introdução 
 

O rápido crescimento populacional indaiatubano alcançou, nas últimas décadas, taxas 

médias de crescimento acima das de Campinas, principal município da Região Metropolitana 

de Campinas(RMC). Esse crescimento é associado com o processo de industrialização e 

urbanização, tal qual ocorreu em grande parte das cidades brasileiras a partir da metade do 

século XX. Destaca-se que para o município a industrialização se tornou um norteador da 

expansão urbana. Assim, decorrente desses fatores a demanda por moradia passa a ser cada 

vez maior. Configura-se um padrão de uso e ocupação da terra que não ocorre de maneira 

igualitária, devido aos conflitos de interesses dos agentes produtores do espaço urbano, 

gerando grandes diferenças no valor da terra urbana, que se traduzem em seu preço, fato que 

implica diretamente no acesso à moradia.  

Nesse contexto, a pesquisa almeja contribuir para a elucidação do processo de 

valorização da terra urbana no município, analisando-o a calcado na Teoria do Valor para a 

busca da explicação da constituição valor da terra urbana. E dessa forma, diagnosticar como 

vem ocorrendo esse processo, bem como as consequências em seu território, na tentativa de 
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contribuir para o melhor conhecimento da situação da produção do espaço urbano do 

município e auxiliar para um melhor planejamento territorial e gestão urbana. 

 

Caracterização do município 
 

O município de Indaiatuba, localizado na Região Metropolitana de Campinas (RMC), 

vem apresentando bons índices econômicos e sociais, colocando-o como município de 

destaque no contexto regional (Figura 1).  

 

Figura 1 - Localização do município de Indaiatuba 

 

Sua relativa proximidade com a capital do Estado e o fácil acesso viário através das 

ligações da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), da Rodovia Castello Branco (SP-280), da 
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Rodovia Anhanguera (SP-330) e da Rodovia do Açúcar (SP-308) com a Rodovia Engenheiro 

Ermênio Oliveira de Penteado (SP-075), e a proximidade ao Aeroporto de Viracopos, que 

dista apenas 10 km, combinado ao recebimento de um número significativo de indústrias a 

partir da década de 1970 conduziram ao cenário atual. Indaiatuba apresenta taxa de 

urbanização de 99% em uma área total de 311,55 km² e população de 232.586 habitantes 

(SEADE, 2017). É detentora de um PIB de R$ 12.058.634,24 (3º maior da região), PIB per 

capta de R$ 54.622,78 (5º maior da região) e um IDHM de 0,788 (SEADE, 2010 e 2014). 

 

Breve panorama histórico-geográfico da urbanização indaiatubana 
 

A imigração no município de Indaiatuba foi elemento importante para o crescimento 

do seu número de habitantes desde sua fundação no início do século XIX.  Ocorreram, em 

ordem, ondas de imigração italiana, alemã, suíça e japonesa. E a mais recente, na década de 

1980, constituiu-se da migração de pessoas provindas do interior do Paraná. De acordo com 

Alves (2003) o crescimento populacional do município foi amplamente induzido pelas 

atividades econômicas, fato vinculado, em grande parte, a intensidade e a forma que ocorreu o 

processo de industrialização, gerando um número grande de empregos, atraindo migrantes e 

elevando o grau de urbanização e ocupação da terra. Koyama e Cerdan (2011) apontam que o 

processo de urbanização passa a se expandir ―(...) ao sabor do acaso, acelerada por grandes 

ondas de imigração‖ (KOYAMA e CERDAN, 2011, p. 68).  

Nesse contexto foi implantado um novo Plano Diretor, pois a cidade se encontrava em 

franco crescimento, uma vez que a projeção de que o município atingisse 80 mil habitantes 

somente nos anos 2000 (CUNHA, 2007), vem a se concretizar ainda na década de 1980. Esse 

novo Plano Diretor propôs a construção de um parque (atual Parque Ecológico) que se 

constituiu em uma tentativa de resolver o problema de fragmentação da cidade na apropriação 

do espaço urbano – possibilitar a expansão para oeste e facilitar o fluxo urbano, o projeto 

contemplou a criação de avenidas nas margens do parque ligando a zona norte (cidade antiga) 

e a zona sul (conhecida como Morada do Sol). Este, na época, se torna o principal vetor 

direcionador do crescimento urbano da cidade de Indaiatuba (KOYAMA e CERDAN, 2011). 

Esse crescimento tem relação com o recebimento de indústrias fruto do processo de 

desconcentração produtiva da Região Metropolitana de São Paulo. Dada a importância da 

indústria, foi criado o Distrito Industrial Domingos Gioni em 1973, e este se tornou também 

um vetor de expansão urbana. Na época de sua implantação os terrenos escolhidos eram 
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distantes do centro, às margens da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira, fazendo ligação 

com Campinas. A escolha da localização para essa função do uso da terra no entorno de terras 

rurais, ou seja, em um sítio mais longínquo oferecia vantagens locacionais como preço da 

terra mais barato devido à distância e a possibilidade de parcelamento da terra mais amplo, 

diferente do centro tradicional que possui um parcelamento diminuto, além da acessibilidade, 

facilidade viária e proximidade com o Aeroporto de Viracopos (inaugurado nos anos 1960) 

(ARAÚJO, 2014). De acordo com Pires (2007), Indaiatuba constitui um dos vetores de 

expansão da RMC, vetor este que acompanha a Rodovia Santos Dumont (SP-075) e que no 

final dos anos 2000 já era a segunda concentração fabril mais importante da região. É 

importante destacar que a presença das indústrias na RMC foi um poderoso indutor da 

especulação imobiliária, uma vez que sua localização distante dos núcleos urbanizados 

desencadeou a intensificação dos loteamentos para habitação nos espaços intermediários, com 

a manutenção de extensas glebas vazias à espera de valorização, esta muitas vezes 

providenciada pelo poder público através do fornecimento de infraestrutura (GONÇALVES e 

SEMEGHINI, 2002). 

Com esse crescimento populacional em curso, o movimento de industrialização vem a 

se constituir a partir uma das áreas mais populosas de Indaiatuba, conhecida como Morada do 

Sol, que se configura em um misto de residências, comércio e algumas indústrias, contando 

em 2016 com aproximadamente 20 mil residências e 70 mil habitantes (LOURENCINI, 

2016), que foram atraídos pelo crescimento industrial e baixo custo dos terrenos. O 

surgimento deste bairro contribuiu para a expansão da malha urbana da cidade e, ao mesmo 

tempo, foi responsável por uma reorganização socioespacial de grupos populacionais 

provenientes de outros bairros e também de migrantes; a ocupação do bairro ocorreu de 

maneira rápida alterando a paisagem local e inseriu um novo padrão de valorização 

imobiliária na cidade (ALVES, 2003). 

Atualmente, um dos elementos que mais proporcionam a expansão da mancha urbana 

do município é a propagação de condomínios e loteamentos fechados que ocupam novos 

espaços e contribuem para a expansão do perímetro urbano. O que é mais notório nesses 

empreendimentos, no município em questão, são as características de parcelamento da terra, 

pois os portes dos loteamentos possuem grandes dimensões, assim como o tamanho 

individual de cada lote; esses empreendimentos, do setor privado, limitam-se à população de 

alta renda, entretanto, não só limitam-se a essa parcela da população, como dificultam o 
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acesso à população de baixa renda, uma vez que a valorização imobiliária aumenta os preços 

das áreas adjacentes (ARAÚJO, 2014). De acordo com Ribeiro (2015), a implantação destes 

empreendimentos se dá em um eixo definido, devido, principalmente, à sua proximidade ao 

núcleo urbano, mas onde o valor da terra ainda é baixo, de modo a ser favorável à especulação 

imobiliária, que faz uso das propagandas para apontar vantagens nas localidades gerando a 

valorização dos lotes. 

 

Fundamentação teórica: O valor da terra urbana e a geografia urbana 
 

O aporte teórico adotado neste trabalho fundamenta-se sobre a Teoria do Valor, que é 

uma concepção teórica da Ciência Econômica e que com as contribuições de diversos autores 

torna-se possível sua aplicação na análise da terra urbana. A terra urbana, portanto, é 

analisada a partir da perspectiva de que ela transcende a condição de uma mera superfície, 

sítio das edificações e agrega atributos específicos que viabilizarão em maior ou menor grau, 

as necessidades de produção e consumo no espaço urbano (RIBEIRO, 1997), e assim, ainda 

que não seja um bem produzido possui um valor. 

Assim, para um proprietário de terra urbana, quando esta representar um valor de uso, 

esta não se conforma como mercadoria, contudo a partir do momento que ela possui um valor 

de troca para o proprietário é possível analisá-la a partir das ideias de valor de uso e valor de 

troca (HARVEY, 1980). O valor de uso se relaciona com sua utilidade, é produto do trabalho 

(um valor de uso ou bem só possui valor porque nele está objetivado ou materializado 

trabalho humano abstrato), e se efetiva apenas com seu uso ou consumo; já o valor de troca 

refere-se a uma relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são 

trocados por valores de uso de outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo 

e no espaço (MARX, 2013). 

De acordo com Lefebvre (2001) a cidade e a realidade urbana dependem do valor de 

uso, já o valor te troca e a generalização da mercadoria pela industrialização tendem a 

destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a realidade urbana, refúgios do valor de uso, 

embriões de uma virtual predominância e de uma revalorização do uso. Ainda para o autor, a 

cidade é uma obra e esta característica com a orientação irreversível na direção do dinheiro, 

na direção do comércio, na direção das trocas, na direção dos produtos, assim a obra é valor 

de uso – cidade e vida urbana, o tempo urbano - e o produto é valor de troca – espaços 

comprados e vendidos, consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos. 
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A localização é de extrema relevância nesse processo. Villaça (2001) enfatiza que a 

terra urbana só interessa enquanto terra-localização, enquanto meio de acesso a todo sistema 

urbano, a toda a cidade. Para o autor, a localização se apresenta como um valor de uso da terra 

– dos lotes, das ruas, das praças, das praias – valor que, no mercado, se traduz em preço da 

terra, assim a localização é socialmente produzida, pois esse valor de uso é fruto de um 

trabalho socialmente produzido. O acesso a um pedaço de terra é concretizado quando se paga 

por ela, através da venda ou do aluguel, pelo fato que, na sociedade atual, o uso é o produto 

das formas de apropriação (que tem na propriedade privada sua instância jurídica), logo, o 

preço é a expressão de seu valor (CARLOS, 1992). 

Os fatores que determinarão a formação do preço vinculam-se principalmente à 

inserção de determinada parcela no espaço urbano global, tendo como ponto de partida a 

localização do terreno, o acesso aos lugares ditos privilegiados (escolas, shoppings, centros de 

saúde, serviços, lazer, áreas verdes etc.), à infraestrutura (água, luz, esgoto, asfalto, telefone, 

vias de circulação, transporte), à privacidade; e, secundariamente, fatores vinculados ao relevo 

que se refletem nas possibilidades e custos da construção (CARLOS, 1992). Todos esses 

fatores em conjunto constituem o processo de valorização espacial. Nascimento (2013) aponta 

que as atividades realizadas pelos diversos segmentos da sociedade urbana ao longo do tempo 

projetam-se no espaço de maneiras diferenciadas, levando à produção de localizações mais ou 

menos vantajosas, seja para a realização das atividades produtivas e a acumulação do capital, 

seja para o usufruto dos bens e serviços produzidos na cidade; dessa forma os diferentes 

grupos e classes sociais passam a disputar as áreas mais privilegiadas no contexto urbano, 

cujas localizações favoreçam o atendimento de suas necessidades e interesses; essas áreas 

tornam-se mais valorizadas e consequentemente serão apropriadas, salvo eventuais exceções, 

pelas camadas de maior poder econômico e político da cidade e a utilização específica que as 

mesmas farão desses fragmentos espaciais tenderá dialeticamente a diferenciá-los ainda mais 

do restante das áreas da cidade. 

É necessário sempre ter em mente que o ser humano necessita, para viver, ocupar um 

determinado lugar no espaço, e esse ato envolve produzir o lugar (CARLOS, 1992) e por isso 

a produção do espaço e o processo de valorização das terras quando muito díspares não se 

torna interessante para a maioria da população, que não é privilegiada. Nessa perspectiva, 

adentra-se a questão da moradia, Farias (2014) aponta que historicamente podem se observar 

mudanças nas características das habitações, entretanto o acesso à moradia é fundamental, 
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pois não é possível viver sem ocupar um espaço ou morar em um dia e no outro dia não 

morar.  

Esse espaço produzido é consumido por diferentes agentes, que o fazem de maneira 

complexa, derivando da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de 

reprodução das relações de produção e dos conflitos de classe que dela emergem (CORREA, 

1999). Na literatura da Geografia a concepção de agente social, como aponta Vasconcelos 

(2011), vem sendo discutida com ênfase por diversos geógrafos desde a década de 1970. 

Dentre vários trabalhos pode-se destacar a obra de Correa (1999), na qual os agentes são 

cinco: os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos. 

E, também, a literatura mais recente da geógrafa portuguesa Barata Salgueiro propõe um 

ambiente produzido pelo Estado, ―ator privilegiado‖; pelos proprietários do solo; pelos 

promotores; pelos construtores; pelos financiadores; pelos mediadores e pelos utilizadores; e 

menciona ainda tipos de promotores-construtores: o Estado e as autarquias, as empresas 

imobiliárias e os pequenos e médios produtores (VASCONCELOS, 2011). 

 

Objetivos 
 

O principal objetivo desse trabalho é apresentar os resultados preliminares da pesquisa 

de mestrado em andamento intitulada Produção do espaço na cidade de Indaiatuba (SP): 

análise do processo de valorização da terra urbana no período de 2000 a 2017, apontando as 

primeiras questões para reflexão e debate acerca das transformações e da produção do espaço 

urbano indaiatubano e que implicam na constituição do processo de valorização, bem como 

suas consequências atuais. 

 

Metodologia 
 

Para execução deste trabalho os procedimentos metodológicos utilizados constituíram-

se inicialmente de levantamento e revisão sistemática da bibliografia referente ao tema 

pesquisado em livros, teses e dissertações, periódicos publicados online e dados documentais 

de instituições como IBGE, SEADE e das secretarias municipais de Indaiatuba. 

Os dados apresentados na seção Resultados Preliminares foram extraídos das 

atividades de geoprocessamento nas quais foram produzidos materiais cartográficos, além de 

sistematização de dados em tabelas. Os materiais utilizados para tais atividades foram 

provenientes da base cartográfica disponibilizada pelo Instituto Geográfico e Cartográfico 
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(IGC) do Estado de São Paulo referente ao ano de 2002, em formato vetorial shapefile (.shp) 

em escala 1:10.000. Foram utilizadas ortofotos do ano de 2010/2011, em arquivos digitais, 

formato matricial .tiff (Tagged Image File Format), também disponibilizadas pelo IGC, de 

resolução espacial menor que 1 metro; além de imagens de satélite (Landsat 5 e Sentinel-2). 

Todas as atividades de geoprocessamento foram executadas no software ArcGIS 10.5.1. Além 

da base cartográfica, a Planta Genérica de Valores (PGV) do município do ano 2000, 

documento obtido juntamente a prefeitura do município, foi elemento chave para as atividades 

de geoprocessamento, bem como para toda a pesquisa, uma vez que a PGV apresenta os 

valores venais dos m² de cada face de quadra, os quais são os valores ponto de partida da 

análise; enfatiza-se que a palavra ―valor‖ em relação à PGV, refere-se, de fato, aos preços, 

uma vez que, os preços podem ser entendidos como uma manifestação do valor da terra. 

Também já foi realizado um trabalho de campo para a verificação e compreensão 

empírica do tema em conjunto com os dados já obtidos, assim a cidade foi percorrida para 

registro fotográfico com câmera digital e uso de GPS. 

 

Resultados preliminares 
 

O município de Indaiatuba nas últimas décadas tem crescido em um ritmo acelerado, 

como já foi apontado. A partir da Planta Genérica de Valores do ano de 2000 é possível ter 

uma referência das áreas mais e menos valorizadas. Constata-se que como em muitas cidades 

brasileiras, o primeiro lugar que foi ocupado, ou seja, o centro da cidade, é o local mais 

valorizado e o seu entorno vai sofrendo notável desvalorização, principalmente no que se 

tange a área da Morada do Sol, que num primeiro momento, quando ocupada, possuía difícil 

acesso ao centro, bem como as áreas dispersas e que se encontram do outro lado da Rodovia 

Santos Dumont. 

Nota-se em panfletos dos novos loteamentos do município a diferença em relação a 

localização, inclusive em sua tipologia, seguindo o padrão de preço da terra dos anos 2000. 

Enquanto ao noroeste a maioria dos loteamentos são fechados, possuem preços mais altos e se 

expande com moradias de alto padrão e tamanho de lotes maiores (predominantemente 

maiores que 200 m²), no sudoeste a maioria dos loteamentos são abertos, possuem valores 

menores e se expande com moradias de menor padrão e tamanho de lotes menores 

(predominantemente de 150 m²) (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 - Panfletos de loteamentos abertos no 

município de Indaiatuba localizados ao sudoeste 

Fonte: panfletos de divulgação disponíveis na 

internet (2018). 

Figura 3 - Panfletos de loteamentos fechados no 

município de Indaiatuba localizados ao noroeste 

 
Fonte: panfletos de divulgação disponíveis na 

internet (2018). 

 

A partir do mapeamento da mancha urbana da cidade foi possível notar que a porção 

oeste da cidade é a que mais está expandindo, tanto ao norte quanto ao sul. No que tange aos 

loteamentos fechados, atualmente, estes se configuram como um elemento de forte 

significância da expansão da mancha urbana do município. A mancha urbana de Indaiatuba 

cresceu entre 2000 e 2017, 56,1%, ou seja, de 49,62 km² saltou para 77,46 km², sendo que 

tem um certo movimento de aceleração a partir do ano de 2005. De 2000 para 2005 foi 

incorporado aproximadamente 6 km² a mancha. De 2005 para 2010 são incorporados 

aproximadamente 12 km². Já no último período, de 2010 a 2017 são incorporados 11 km
2
 

(Figura 4). 

Por fim, com o mapeamento do uso da terra do município nota-se que as terras rurais 

ainda constituem a maior parte da área do município, 75,25%. Contudo, focando na área 

urbana, 79,59% são áreas destinadas a moradia (residencial, chácaras residenciais e novos 

loteamentos). Entre 2000 e 2017 houve um incremento de área urbana de 11,37 km², dos 

quais 2,29 km² são de novos loteamentos, do processo mais recente desse período, pois se 

caracterizam por loteamentos que se apresentam na imagem do satélite Sentinel-2 de 2017, 

apenas por feições de arruamentos e quadras definidas, a maioria sem asfaltamento, mas sem 

edificações. O uso industrial constitui uma área significativa também, 10,32 km², que 

corresponde a 13,32% do uso urbano, principalmente devido à grande área do distrito 

industrial. A classe de uso Misto (Comercial + Serviços) refere-se à área central do município 

onde encontram-se a maioria dos comércios, como supermercados, lojas variadas, farmácias, 
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entre outros, e serviços, como bancos, escolas, hospitais. É importante ressaltar que as classes 

de mapeamento de uso da terra que se referem ao uso residencial, industrial e misto foram 

classificadas por sua predominância de uso. 

 

Figura 4 - Mancha urbana do município de Indaiatuba (SP) entre 2000 e 2017 

 
 

Considerações finais 
 

Resumidamente, o desenvolvimento urbano de Indaiatuba culminou basicamente de 

três eixos: o distrito industrial, criado na década de 1970, o parque ecológico, que começou a 

ser implantado na década de 1980 e a propagação de condomínios e loteamentos fechados, 
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que é um processo que vem se intensificando nas últimas décadas. Eixos, estes, que foram 

processos de ocupação da terra diferentes e que hoje, materializados, demonstram como a 

produção do espaço urbano ocorre de maneira desigual.  

Dezen-Kempter, Anhaia e Terra (2015) apontam que o zoneamento do município 

dividiu a cidade em uma zona central bem-dotada de infraestrutura urbana e equipamentos 

públicos com benefícios locacionais para a população de alta renda, que ora se encontra no 

entorno imediato, ou não depende de transporte público para acessar esses serviços, contudo, 

por outro lado, impôs para a população de baixa renda uma localização mais periférica, 

desprovida da urbanização inclusiva, com poucos equipamentos e serviços urbanos, 

impulsionando a segregação socioespacial. A partir dos mapeamentos realizados é possível 

identificar em seu desenho uma cidade claramente dividida. Corroborando, com Nascimento 

(2013), o crescimento urbano no município está cada vez mais segregado e as condições de 

exclusão e segregação socioespacial são mais acentuadas no extremo sul da cidade.  

Chama atenção o fato de sua expansão urbana atualmente ocorrer em grande parte via 

condomínios e loteamentos fechados horizontais, sobretudo de alto padrão, que faz com que 

as terras indaiatubanas tenham sofrido grande valorização no mercado de terras e, se por um 

lado, para alguns agentes produtores do espaço – capital privado - isso seja algo interessante, 

para outros, principalmente os grupos sociais excluídos, isso dificulta ainda mais o acesso à 

moradia devido a seu alto preço.  

O que foi aqui exposto não se esgota e é necessário entender como os agentes 

produtores do espaço urbano se articulam no município em questão e como criam a dinâmica 

de valorização das terras urbanas, e com este entendimento buscar auxiliar a gestão e o 

planejamento urbano, de maneira que as disparidades sociais do espaço urbano sejam 

mitigadas, na tentativa de produzir um espaço geográfico mais igualitário, para que assim esta 

pesquisa tenha um retorno para a sociedade. 
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Resumo:Neste artigo se faz uma análise, com base nos dados levantados, sobre as principais causas dos 

acidentes de motocicleta no estado do Paraná.O estado, juntamente com o restante do país apresentou forte 

crescimento no setor automobilístico, este crescimento justificado pelos mais variados motivos, desde o fator de 

mobilidade da população, assim como deslocamento de bens e serviços, necessários para que os fluxos da 

sociedade ocorram na sua normalidade. Com base nos dados ofertados pelos órgãos responsáveis pelo setor, 

pode-se constatar que são vários os motivos que levam aos acidentes com as motocicletas, porém o fator que 

mais aparece nos relatos, foi a imprudência por parte dos motociclistas.  
Palavras-chave:Mobilidade; Motocicleta; Acidentes 

 

Resumen:En este artículo se hace un análisis, con base en los datos levantados, sobre las principales causas de 

los accidentes de motocicleta en el estado de Paraná. El estado, junto con el resto del país presentó fuerte 

crecimiento en el sector automovilístico, este crecimiento justificado por los más variados motivos, desde el 

factor de movilidad de la población, así como el desplazamiento de bienes y servicios, necesarios para que los 

flujos de la sociedad ocurran en su situación normalidad. Con base en los datos ofrecidos por los órganos 

responsables del sector, se puede constatar que son varios los motivos que conducen a los accidentes con las 

motocicletas, pero el factor que más aparece en los relatos, fue la imprudencia por parte de los motociclistas. 

Palabras Clave:Movilidad; Motocicleta; Accidentes 

 

 

Introdução 

 

 O trânsito sempre foi um dos grandes problemas na sociedade brasileira, e ao longo 

dos anos as dificuldades aumentaram por estarem diretamente relacionadas ao aumento 

expressivo da frota de veículos. Em análise aos dados oferecidos pelos órgãos responsáveis 

pelo setor, o aumento da frota de veículos se mostra diretamente proporcional ao aumento do 

número de acidentes, principalmente quando o veículo em específico é a motocicleta. A 

mesma se configura como um instrumento de mobilidade fácil, muito utilizada no meio 

urbano e no rural, e popularizada entre todas as classes sociais. Oferece um custo-benefício 

muito atraente, pois sua manutenção e gastos rotineiros são muito baixos se comparados a um 

                                                 
1
Pesquisa desenvolvida no Laboratório de Estudos em Geoeconômica (LABGECON)/PPGG/Unicentro.   
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automóvel, por esses e por outros motivos, houve uma explosão no crescimento da frota de 

motocicletas. 

 Durante muitos anos houve grandes incentivos por parte do governo para a obtenção 

do veículo próprio numa tentativa de estimular a economia do país, dessa maneira refletindo 

diretamente na variação da frota nacional. Assim como acrescenta OLIVEIRA: 

Evidenciamos, então, que a chamada ―Era Lula‖, trouxe consigo a facilidade 

de acesso a alguns bens de consumo, a instrumentos de trabalho, através da 

redução de impostos, a programas de renda mínima e incentivo ao crédito, 

acarretando, como aventado por alguns teóricos, a disseminação da pseudo 

ideia de que com o acesso a tais instrumentos o trabalhador pode ser 

autônomo.  Esse sistema de crédito aliado ao desemprego, trabalho precário 

e expansão da informalidade permite que dentre os objetos acessíveis ao 

trabalhador, a motocicleta se configure como instrumento de acesso 

facilitado - o que se traduz no crescimento significativo da compra/venda 

desse veículo, que tanto pode ser meio de transporte, como de vida. 

(OLIVEIRA, 2016, pg. 40) 

 O Brasil possui atualmente, uma frota de 21.608.568 motocicletas e no Paraná são 

1.035.437 motocicletas
2
, números expressivos e que fazem parte diariamente das paisagens 

rurais e urbanas. A partir destes números e de realização de pesquisas bibliográficas este 

estudo teve por finalidade fazer uma análise geral sobre as principais causas dos acidentes no 

estado do Paraná. Para a realização da presente pesquisa, em um primeiro momento houve a 

revisão bibliográfica em jornais, revistas e artigos científicos. Em seguida, realizamos 

levantamentos e analise de dados secundários, junto a órgãos responsáveis como 

DENATRAN, DETRAN-PR, ABRACICLO, ABRAMET e FENABRAVE
3
. 

 

Desenvolvimento 

 

Um breve histórico sobre a Mobilidade até os dias atuais 

 

 Para dar suporte ao tema do artigo que aqui evidencio, início assim, uma breve 

discussão teórica acerca da evolução da mobilidade e da circulação do homem que foi pautada 

pelas suas necessidades ao longo do tempo. Sob a ótica da ciência geográfica, Alfred Hettener 

foi um dos primeiros a dar início aos estudos do termo ―circulação‖, criando assim uma 

                                                 
2
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), março de 2018. 

3
Respectivamente, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento de Trânsito do Paraná, Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Associação 

Brasileira de Medicina do Tráfego, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
758 

―disciplina‖ na Geografia, que tinha por objetivo observar os fluxos e movimentos das 

regiões, entretanto nesse momento a geografia da época tinha muito mais o sentido de 

descrição do que acontecia, em vez de uma análise sobre os fenômenos. La Blache, vai mais a 

fundo e fala sobre os primórdios da circulação humana, onde essa primeiramente fora 

realizada pelo próprio corpo. Ainda segundo (DRUCIAK, 2014, pg. 69):  

Concomitante a esse meio (o próprio corpo), o transporte de tração animal 

perdurou milênios como um modo predominante até que os veículos 

motorizados fossem inseridos na sociedade. As formas encontradas e 

aprimoradas de realizar a mobilidade emergiam frente às barreiras e 

descontinuidades impostas pelos elementos naturais geomorfológicos, 

hidrológicos e, associada a esses, o fator distância. 

 A partir disso os elementos naturais passaram a serem analisados de forma que através 

deles fossem construídos os meios de transporte que satisfizessem a mobilidade de bens e 

pessoas. O modo de produção e consumo difundido pelo sistema capitalista ampliou 

significativamente a velocidade e o tempo de circulação das pessoas, informações e bens. 

Além disso existiram fatores que fizeram com que a importância dos transportes aumentasse a 

nível global como a intensificação da urbanização que expandiu a malha urbana, a ampliação 

das trocas econômicas e as interações espaciais em rede.  

Os objetos que compõe uma rede de transporte como meios (ônibus, carros, 

aviões, trens, etc), bem como as vias de circulação que atendem aos mesmos, 

são técnicas impregnadas no espaço para articulá-lo. Do mesmo modo, 

existem outros tipos de objetos que articulam o espaço, como telefonia, rádio 

e televisão, internet, fluxos financeiros e, até mesmo, a distribuição de 

energia. Para que cada conjunto de objetos desses efetive-se, existe uma 

organização em rede, podendo ser consideradas técnicas.(DRUCIAK, 2014, 

pg. 75) 

 Ainda sobre essa expansão urbana é necessário salientar que no caso do Brasil, as 

primeiras aglomerações urbanas se davam próximas de rios, lagos e no litoral e neste o 

momento as embarcações eram o método mais eficiente de deslocamento. Entretanto, com o 

surgimento de novos meios de transporte como o trem, as cidades expandiram seus limites 

para o interior do país. ―Com o transporte motorizado, as velocidades aumentaram e as 

cidades cresceram concomitantemente ao meio de transporte utilizado.‖ (ALMEIDA, 2015pg. 

50). 

 A maior problemática das cidades em grande maioria no Brasil, foi que esse 

expansionismo da malha urbana ocorreu em boa parte dos casos, sem planejamento, afetando 

diretamente o setor de mobilidade, prejudicando muito a qualidade de vida da população. O 
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caos que muitas cidades enfrentam cotidianamente é resultado direto causado por muitos anos 

de planejamento urbano dissociado do planejamento dos transportes.  

As cidades tornam-se multinucleadas, com atividades dispersas e 

pulverizadas em uma grande mancha urbana. A ocupação irracional do solo 

urbano, que deixa áreas vazias ou pouco adensadas nas áreas centrais e 

ocupa periferias mais distantes, é resultado da dissociação entre o 

planejamento do transporte, a ocupação do solo e a especulação fundiária 

não controlada. (BRASIL, 2006, p. 21)  

 O expansionismo desordenado provocado muitas vezes pela lógica de interesse 

rentável do capital gerou problemas nas cidades do mundo todo, ficando cada vez mais difícil 

a vida cotidiana das pessoas, principalmente aquelas mais carentes, sendo já possível 

distinguir de forma aparente a classe social que a pessoa possuí pelo tempo de deslocamento 

da residência ao trabalho. ―Considerando as diferenças socioeconômicas, destaca-se que os 

mais pobres e os mais ricos (extremos da distribuição de renda) tendem a apresentar tempo de 

deslocamento menores do que os trabalhadores de renda média.‖  (PERO e STEFANELLI, 

2015, pg. 370) 

 Diante deste contexto problemático as pessoas buscaram formas de atender o seu 

desejo de mobilidade imediata, uma vez que o transporte público ofertado não consegue 

atender as demandas dos contingentes populacionais, principalmente nos grandes centros 

urbanos, onde há maior concentração. E uma dessas alternativas foi a motocicleta, um veículo 

que veio ao encontro a necessidade de muitos brasileiros, onde sua frota ao longo dos anos 

aumentou exponencialmente, mudando a paisagem do espaço urbano.  

 

O cenário das motocicletas 

 

A precariedade dos sistemas de transporte público no país tem levado as pessoas a 

buscarem outros meios de deslocamento, mais rápidos para driblarem os constantes 

obstáculos da distância. A motocicleta hoje se demonstra como um veículo de fácil acesso e 

apresenta inúmeras facilidades para o dia a dia. Mas, como todo e qualquer veículo esta não é 

uma opção salva de todos os perigos, como será mostrado adiante, esse veículo se encontra 

envolvido na maioria dos acidentes que ocorrem no país, causando uma grande preocupação 

quanto aos efeitos que ela tem gerado em todos os âmbitos onde ela é utilizada.   

Desde 1950, o governo brasileiro vem tendo vários problemas com os acidentes de 

trânsito com veículos e numa tentativa de diminuir as taxas de incidentes ocorre a criação do 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
760 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que faz uma série de regulamentações mais restritivas e 

organiza uma melhor gestão do tráfego nas cidades. A partir disso, ocorre uma diminuição das 

mortes no trânsito e um exponencial crescimento na frota de veículos é registrado ao longo 

dos anos. Paralelo a isso em 1991, e com ênfase aos anos de 1996 a taxa de vendas de 

motocicletas é relativamente muito grande, sendo que em 1991 o Brasil apresentava uma taxa 

de 1,5 milhões de motocicletas, chegando a 3 milhões em 2000 e em 2010 essa taxa passa 

para a marca dos 13 milhões. Já dados de 2017 mostram que o número já salta para 21 

milhões e não para de aumentar (vide gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Frota de automóveis e motocicletas – 2000 a 2017 - Brasil 

Fonte: Elaboração por autoria própria com dados do DENATRAN 

*Demais veículos:Bonde, Caminhão, Caminhonete, Caminhão trator, Camioneta, Chassi plataforma, 

Ciclomotor, Microônibus, Motoneta, Ônibus, Quadriciclo, Reboque, Semi-reboque, Side-car, Outros, Trator 

esteira, Trator rodas, Triciclo, Utilitário. 

 

Segundo o gráfico exposto é possível observar o crescimento exponencial dos veículos 

motorizados em território nacional ao longo dos anos, juntamente com o crescimento da frota, 

outros fatores se intensificaram proporcionalmente como por exemplo, o aumento dos 

acidentes, a poluição das cidades, os congestionamentos entre tantos outros problemas. O que 

ainda é importante destacar referente aos dados propostos é o aumento significativo das 

motocicletas neste cenário, sendo relevante dizer que houve em todo o território nacional uma 
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invasão deste tipo de veículo, onde seu uso tem se intensificado no decorrer dos anos, por 

conta das facilidades que ela consegue proporcionar seja para o meio urbano ou para o rural.  

A moto como já fora dito anteriormente, é um veículo de baixo custo de manutenção e 

com grande facilidade de aquisição, e estes benefícios são utilizados por várias pessoas 

indiferente da classe social. Além disso, algumas pessoas viram nela uma oportunidade de 

emprego, principalmente em relação ao setor de entrega, seja esta de produtos, serviços ou 

pessoas, sendo que atualmente é uma importante ferramenta dos fluxos que ocorrem 

cotidianamente, característica importante da sociedade onde o tempo é altamente acelerado 

em razão do lucro.  

 

Os Acidentes 

 

Concomitantemente relacionado ao aumento da frota, o número de acidentes também 

aumentou, o estado do Paraná apesar de não estar entre os estados que mais apresentam 

vítimas de acidentes de trânsito do Brasil, apresenta números preocupantes em relação a 

quantidade de envolvidos em acidentes principalmente quando se diz respeito ao tipo de 

veículo envolvido. Segundo SENKOVSKI (2013), em dados coletados pelo Corpo de 

Bombeiros do Paraná, mais da metade dos acidentes com vítimas, envolveram motocicletas.  

Só no ano de 2012 foram registrados aproximadamente 56.353 acidentes no estado. 

Destes, 32.872 correspondiam a motocicletas (68,97%). São dados alarmantes se forem 

relacionados aos anos anteriores, como 2005, onde se tinha um total de acidentes com moto 

em torno de 19.419, ou seja, ocorreu um salto de 64,1% neste tipo de incidente. Os dados 

poderiam serem piores, entretanto, os grandes centros urbanos ao longo dos últimos anos, têm 

apresentado uma relativa diminuição, se comparado com os dados dos acidentes que 

acontecem nas médias e pequenas cidades. Isso porque houve um aumento na rigorosidade de 

fiscalização e melhoria de condições de circulação para os veículos, bem como uma maior 

conscientização por meio de políticas públicas voltadas para os motoristas.  

Entretanto, essa realidade ainda é bem diferente em regiões interioranas, não só no 

estado, mas como em todo o país, onde a fiscalização é menor, então a população acaba 

fazendo uso inadequado do veículo, causando muito mais acidentes fatais do que se 

comparado a regiões urbanizadas.  
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Gráfico2 - Vítimas de acidentes de moto no Paraná – 2000 a 2010 

 
Fonte: Elaboração por autoria própria com dados do BPTRAN - S. A. T. - Setor de Estatísticas; Polícia Militar; 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. 

 

No Gráfico2, é possível observar o aumento considerável de acidentes ocorridos desde 

2000 até 2010 no Paraná. No estado, as motos já representam 20% da frota total de veículos; 

já a capital Curitiba, com toda a sua estrutura e planejamento, ainda apresenta grandes picos 

de congestionamento e engarrafamentos, complicando a vida de muitos motoristas que 

circulam pelas ruas diariamente. 

Desde 2009, os acidentes com motocicletas superaram em vítimas fatais os 

atropelamentos, passando a ser a principal causa das mortes no trânsito. As 

fatalidades sobre duas rodas aumentaram 846,5% entre 1996 e 2010. 

Predominantemente homens (89%), as principais vítimas são jovens (40% 

dos óbitos estão na faixa etária de 20 a 29 anos) (CRUZ, 2012, pg.16). 

Infelizmente, a mídia não chama tanto a atenção para os inúmeros acidentes de motos 

que acontecem diariamente, apesar desses fenômenos gerarem grandes gastos de saúde 

pública e perdas significativas para o país, por serem corriqueiros acabam passando 

despercebidos e não recebendo a atenção merecida. Ainda segundo o Sistema de Informações 

de Mortalidade (SIM) e o Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Medicina do 

Tráfego (ABRAMET), 7% dos acidentes de carro tem vítimas; já nos acidentes de motos sobe 

para cerca de 71 %; sendo que esse número aumenta 60 vezes se o usuário estiver sem 

capacete. ―O aumento considerável do número de motocicletas é visível em todo território 

brasileiro, na mesma medida, cresceu o número de acidentes; inclusive com altos índices de 
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vítimas fatais. Somente em 2010 os acidentes de moto causaram 40.160 mil mortes a nível 

Brasil‖ (FRANÇA, 2012). 

 

Gráfico3 - Quantidade de óbitos envolvidos em acidente de trânsito de 2000 – 2015 

 

Fonte: Org. Autoria própria com dados do DENATRAN 

 

Através do Gráfico 3, é possível ver a quantidade de vítimas fatais no Brasil e no 

estado do Paraná, entre os períodos de 2000 a 2015. São dados alarmantes, pois quando se 

olha o perfil dos acidentados, percebe-se que a maioria são jovens, que teriam muito a 

contribuir para seu país, mas que infelizmente acabam sendo ceifados prematuramente, as 

vezes vítimas da própria imprudências, as vezes vítimas dos perigos que o trânsito brasileiro 

oferece diariamente aos seus milhões de motoristas, causando perdas imensuráveis as famílias 

das vítimas, e econômicas e sociais ao mesmo tempo ao próprio país. 

 

Considerações Finais 

 

 A partir da análise realizada sobre esse setor é possível perceber que houve um 

aumento considerável de acidentes de trânsito tanto no estado quando a nível nacional. No 

que diz respeito aos acidentes envolvendo as motocicletas os fatores que estão relacionados a 

isso são muitos, uma vez que esse tipo de veículo permite sentir adrenalina pela velocidade 

que esta proporciona, fato que muitas vezes se relaciona com a imprudência de muitos 
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motociclistas. Segundo dados ofertados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran-

PR), todos os anos pelo menos 500 motociclistas morrem, e 20 mil são feridos nas 

ocorrências, onde o principal motivo das fatalidades é a imprudência por parte dos motoristas. 

Mas também se deve levar em consideração o desrespeito às normas, a falta de manutenção 

do veículo, as más condições das vias, a falta de uso de equipamentos de circulação adequada, 

como o capacete, entre tantos outros motivos, e sobre esses eventos não apenas no estado, 

mas como em todo o país.  

 Esse tipo de fenômeno dificilmente será solucionado, entretanto há possibilidades de 

se reduzir os números relacionados a esse veículo quando o assunto são acidentes. Desde que 

haja uma devida atenção para o setor, com cobranças de aplicações de políticas públicas para 

a área, bem como melhorias e incentivos ao transporte público do que o individual, assim 

como também estimular a realização de cursos de educação do trânsito, sendo indiferente já 

ter ou não a habilitação de motorista.   

Este veículo foi uma saída encontrada por seus usuários, para os saturados 

engarrafamentos das áreas urbanas, e há uma tendência ao contínuo avanço do uso deste meio 

de transporte, principalmente se não houver melhorias e planejamentos de acordo com as 

expansões do meio urbano, pois a sociedade é movida pelos fluxos de pessoas, mercadorias e 

serviços que cada vez mais necessitam de mais velocidade para acontecerem.  

A realização deste tipo de estudo implica diretamente a observação de realidades com 

o intuito de melhorar a circulação e mobilidade de pessoas e serviços que ocupam essas áreas 

através de políticas públicas, bem como também dar visibilidade e importância para um setor 

da sociedade que é extremamente necessário para que os eventos aconteçam normalmente no 

dia a dia.  
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Resumo:O município de Poço Fundo (MG), assim como a mesorregião sul/sudoeste de Minas Gerais, se 

destaca pela produção cafeeira, com o diferencial de ser reconhecido pelo cultivo de café orgânico de modo 

familiar, em uma região em que ainda prevalece a alta produção do café convencional para atender os interesses 

do agronegócio cafeeiro.  Seus produtores vêm conseguindo aliar a condição econômica ao bem-estar de suas 

famílias, e a preservação do meio ambiente. O papel da cooperativa COOPFAM vem se mostrando fundamental 

e permitindo que mulheres também se destaquem na produção. O objetivo desse trabalho então, é traçar o perfil 

das unidades de produção familiar produtoras de café orgânicos do município, que são associados a essa 

cooperativa, de modo a compreender sua situação socioeconômica.  

Palavras-chave:Cafeicultura; Cooperativismo; Propriedade Familiar. 

 

 

Resumen:El municipio de Poço Fundo (MG), así como la mesorregión sul / sudoeste de Minas Gerais, se 

destaca por la producción cafeeira, con el diferencial de ser reconocido por la producción de café orgánico de 

modo familiar, en una región en que aún prevalece la alta producción del café convencional para atender los 

intereses del agronegocio cafeeiro. Sus productores vienen logrando aliar la condición económica al bienestar de 

sus familias y la preservación del medio ambiente. El papel de la cooperativa COOPFAM se está mostrando 

fundamental y permitiendo que las mujeres también se destaquen en la producción. El objetivo de ese trabajo 

entonces es trazar el perfil de las unidades de producción familiar productoras de café orgánicos del municipio, 

que se asocian a esa cooperativa, para comprender su situación socioeconómica. 

Palabras Claves:Cafeicultura; Cooperativismo; Propriedad Familiar. 

 

 

Introdução 

 

A mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, destaca-se pela predominância do 

agronegócio do café, embora se caracterize pela forte presença da agricultura familiar, 
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alicerçada no sistema de produção convencional, ou seja, baseado nos princípios da 

Revolução Verde, com utilização de grande quantidade de insumos químicos (popularmente 

conhecido como agrotóxicos). No entanto, há pelo menos 15 anos, vem se destacando na 

região a produção de café orgânico, sobretudo por meio dos cooperados da COOPFAM 

(Cooperativa de Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região), que possuem certificação e 

atuam nos mercados nacional e internacional. Trata-se de uma cooperativa, portanto, voltada 

para a agricultura familiar, que possui até uma marca denominada ―Café Família da Terra‖, 

além de desenvolver projetos sociais para os membros das famílias cooperadas e para a 

comunidade do município de Poço Fundo, onde está localizada sua sede (mapa 1). 

 

Mapa 1 - Localização geográfica do Município de Poço Fundo-MG. 

 
Fonte: Base de Dados do IBGE (2017). 

 

O referido município possui um total de 15.961 habitantes, sendo que 9.285 (58%) 

residem na cidade e 6.676 (42%) no meio rural (IBGE, 2010). No entanto, apesar da 

população rural ser inferior a urbana, a agricultura familiar predomina no município, sendo 

muito importante para sua economia, uma vez que está baseada na agricultura, com 

predomínio da cafeicultura. possuindo 5.990 hectares de café, com uma produção de 8.985 

toneladas de grão. (IBGE, 2010). 

No caso da COOPFAM, merece destaque o desenvolvimento de um projeto voltado a 

mulheres, denominado MOBI (Mulheres Organizadas Buscando Independência), que 

possibilitou que as mulheres pudessem produzir café, em uma parte da propriedade definida 

para elas e se tornassem cooperadas, independentes dos maridos, ou seja, recebendo 

separadamente pela produção do ―café feminino‖. Por meio desse projeto, elas participam de 
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cursos e seminários voltados às técnicas de produção e administração, ou seja, se 

profissionalizam cada vez mais e assim vão conquistando espaço na cooperativa, compondo, 

inclusive, o quadro de membros de sua diretoria. A partir dessa contestação, o presente 

trabalho visa traçar o perfil das unidades de produção familiar produtoras de café orgânicos 

do município, cooperados à COOPFAM, de modo a compreender sua situação 

socioeconômica.  Para a realização desse trabalho, que é parte do relatório, em elaboração, do 

projeto de  pesquisa intitulado ―Agricultura familiar e questão de gênero no Sul de Minas: 

uma comparação entre cafeicultura convencional e orgânica‖, financiado pelo edital Demanda 

Universal da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais), além da revisão 

bibliográfica, foram realizadas entrevistas com o presidente da COOPFAM e aplicação de 

questionários semiestruturados junto aos membros responsáveis pelo grupo familiar, sendo 

que nesse caso, todos foram os homens, os pais dessas famílias.  

Dessa forma, iniciaremos o trabalho com uma discussão sobre a agricultura familiar e 

cafeicultura no contexto da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, depois abordaremos a 

questão do cooperativismo na cafeicultura, a partir do caso da COOPFAM, para, então, 

analisarmos os dados referentes as unidades de produção familiares produtoras de café de 

Poço Fundo.  

 

A agricultura familiar e cafeicultura no Sul de Minas 
 

A agricultura familiar tem uma grande importância histórica no Brasil, como forma de 

gerar e produzir alimentos e matérias-primas, no abastecimento dos centros urbanos e 

industriais, no desenvolvimento dos municípios, na expansão do mercado interno e forte 

contribuição para o crescimento econômico. Além disso, possui um papel social, cultural e 

ambiental crucial na organização do espaço agrário. O principal desafio da atualidade, está em 

reconhecer e consolidar o campo como uma opção de vida, um espaço de oportunidades e 

gerador de renda pois várias famílias vivem e dependem da agricultura familiar.  

De acordo com os dados coletados com a pesquisa, todas as famílias entrevistadas 

correspondem ao perfil de agricultores familiares, usam a força de trabalho entre os 

integrantes para manusear a lavoura de café, a maioria dos filhos estão envolvidos em todos 

processos. E como o trabalho com a terra é uma herança geracional nestas famílias, estes 

envolvidos já possuíam algum tipo de ligação com o campo e a cafeicultura. Assim, para Van 

Der Ploeg (2014) a família e o seu estabelecimento são partes integrantes da economia rural, 
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pois estes contribuem para o fortalecimento do local onde pertencem, eles compram, gastam e 

participam de outras atividades econômicas também. É preciso recordar que o campo é 

produtivo, gera movimentação nos municípios produtores e na região, e que está longe de ser 

um espaço arcaico ou estagnado. A agricultura familiar também pode ser entendida como 

aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo. É importante insistir que este caráter 

familiar não é um mero detalhe superficial e descritivo: o fato de uma estrutura produtiva 

associar família-produção-trabalho, tem consequências fundamentais para a forma como ela 

age econômica e socialmente (WANDERLEY, 1996, p.2). À vista disto, a identidade rural 

presente nas famílias do campo designam o modo de vida destas, como a efetiva ligação com 

a natureza, a relação de convivência com a vizinhança do bairro, o modo de produzir e a 

possibilidade de permanecer no campo, são particularidades presentes nas famílias cuja base é 

a agricultura familiar.     

Faz-se fundamental então, destacar seis características básicas, na qual se define a 

agricultura familiar desta pesquisa: 1) A gestão é feita pelos proprietários; 2). Os responsáveis 

pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; 3) O trabalho é 

fundamentalmente familiar; 4) O capital pertence à família; 5) O patrimônio e os ativos são 

objetos de transferência intergeracional no interior da família e; 6). Os membros da família 

vivem na unidade produtiva. (GASSON; ERRINGTON, 1993, p. 20, apud MOREIRA, 2008, 

p. 33). Todas essas seis características, contemplam os agricultores entrevistados: todos 

envolvidos nas propriedades são familiares - pais, mães, esposas, maridos, filhos (as); o 

rendimento obtido com a produção é da família ou redistribuído de acordo com as 

necessidades de cada um, as terras em sua maioria vieram de herança e estes membros 

residem na propriedade rural. 

Desse modo, pode-se dizer que a agricultura familiar é mais que um caráter normativo, 

é uma categoria social que possui diversidade, que não perdeu seu sentido ao longo dos anos, 

a despeito as transformações técnicas. Pelo contrário, esta foi capaz de permanecer com sua 

forma social de produção, de trabalho, e o caráter familiar desenvolvendo importantes 

interações com outros atores sociais.        
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Café Convencional x Orgânico 
 

A região Sul/Sudoeste de Minas Gerais a que pertence o município de Poço Fundo, 

segundo Marques e Silveira (2009, p.232), ―apresenta fatores edafoclimáticos bastantes 

favoráveis à produção de café de excelente qualidade de bebida, desde que aliados a um 

sistema de manejo adequado‖.  Esses fatores estão relacionados à temperatura, ao clima, ao 

solo, ao nível de precipitação e altitude da região e juntamente com práticas sustentáveis, 

fazem com que os cafés orgânicos de Poço Fundo, tenham todo esse reconhecimento. 

É justamente o tipo de manejo, que mais vai diferir o café orgânico do convencional. 

O café orgânico é aquele produzido sem o uso de agrotóxicos e com práticas de adubação, 

irrigação e plantio, realizadas com produtos que não agridam o solo e nem contaminem as 

nascentes.  A preocupação com a saúde de quem está envolvido na produção, no consumo, e 

principalmente a preocupação com os recursos naturais que podem ser afetados com produtos 

químicos, é o que rege seus produtores. 

Gusmão (2009), traz que a mudança para o cultivo sem agrotóxicos na produção, além 

de garantir a preservação de recursos, pode impactar na economia: há uma demanda crescente 

por alimentos orgânicos e os preços desses produtos são maiores, a pauta de exportações 

agrícolas teria um incremento de valor. Esses dois fatores impactariam positivamente a 

balança comercial do país. 

O café convencional por sua vez, ainda é o mais comum e mais produzido na região. A 

alta produtividade é um dos principais ganchos de incentivo de quem os produz, assim, vários 

fertilizantes químicos, adubos, inseticidas com componentes que aceleram sua maduração ou 

sua quantidade produzida, são utilizados. Geralmente, para grande parte dos produtores de 

café convencional, a preocupação com o bem-estar de quem produz, quem irá consumir, e 

como o meio ambiente, fica em segundo plano. As informações atuais que se encontram em 

sites como do EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural-MG), são que 

alguns produtores orgânicos conseguem vender uma saca de 60 quilos por dois mil reais, 

enquanto a saca do café convencional está a quatrocentos e oitenta. Essa diferença, está 

relacionada às certificações que um café produzido de modo sustentável, de modo familiar, 

consegue obter. 

O modo de produção também é diferenciado quando se fala de força de trabalho. 

Mesmo que a grande parte dos produtores de café no sul de Minas sejam de agricultores 

familiares, aqueles que cultivam o café orgânico, se preocupam mais com a comunidade sem 
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eu entorno, com a vizinhança, se abrem para que a família incluindo mulheres e filhos tenham 

seu retorno financeiro pelo seu trabalho. É possível perceber que as mulheres que tem o 

contato com a produção do café orgânico são mais ouvidas, têm seu espaço difundido e 

respeitado, e algumas produzem e ganham premiações até mais que os homens, como aquelas 

associadas ao MOBI na COOPFAM. 

Para os produtores de café convencional, fica a impressão de que a consciência 

ambiental é algo que se trata mais de propaganda, do que uma efetiva preocupação com o 

meio ambiente, principalmente para aqueles que fazem parte de cooperativas voltadas ao 

agronegócio, como a de maior destaque na região e até no país, a COOXUPÉ. Se o objetivo 

de um cafeicultor for a alta produtividade, e ele não receber informações, não ter apoio 

adequado para cuidar do solo, pouco provavelmente vai se importar com o tipo de produto ou 

veneno que está espalhando. 

 

 Cooperativismo no Café: o caso da COOPFAM 
 

O conceito de cooperativismo é considerado como um processo associativo, em que os 

homens unem forças de produção, em uma visão de desenvolvimento econômico e social. As 

cooperativas têm papel importante no sistema agroindustrial do no café, elas são responsáveis 

pelas atividades de venda de insumos, armazenagem, pelo processo e pela venda do café, 

porém nem todas as cooperativas realizam todas essas atividades, em outros casos além 

dessas atividades, algumas delas ainda contam com a função de torrar e exportar o café 

(SOUZA; BIALOSKORSKI NETO, 2004). Em termos gerais as cooperativas são nada mais 

que atravessadores que intermediam no processo do cafeicultor e mercado consumidor, e leva 

maior vantagem nas negociações (VALE; CALDERANO; FAGUNDES, 2012). 

As cooperativas se iniciaram em Minas Gerais mais especificamente ao sul do estado, 

onde hoje nessa região existem 16 cooperativas, as quais se diferenciam pelo número de 

cooperados e pela filosofia, significando assim cooperativas que funcionam como grandes 

empresas capitalistas e também trabalham um cooperativismo mais tradicional (BROGGIO; 

DROULER; GRANDJEAN, 1999). Em relação a essas cooperativas diferenciadas, está a 

COOPFAM, sediada em Poço Fundo, reunindo 418 cooperados ativos, espalhados por 15 

municípios, no Sul/Sudoeste de Minas , com uma área total de 2.178 hectares de café. Desse 

total, cerca de 112 dos associados cultivam o café orgânico, em cerca de 500 hectares.  

O processo de criação da cooperativa inicia-se, em 1983, com o apoio igreja católica, 
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por meio da CPT (Comissão Pastoral da Terra), a partir da situação de pobreza dos 

agricultores do município, que se dedicavam, em sua maioria à fumicultura (cultura 

tradicional e praticada  forma artesanal) e de uma tentativa de buscar alternativas econômicas, 

no sentido de um trabalho em conjunto, e que contribuísse para a diminuição do êxodo rural e 

valorizasse a agricultura familiar. Com a persistência desse grupo inicial, em 1991, foi 

fundada a Associação dos Pequenos Produtores da Comarca de Poço Fundo, e em 1997, 

conseguiram a certificação do café orgânico, e em 1998, a certificação do fair trade (comércio 

justo. Após muitos percalços e aprendizados sobre a comercialização do café orgânico, em 

2006, foi fundada a COOPFAM (PEREIRA, 2017).   Desde então, a cooperativa comercializa 

várias linhas de café: cru, orgânico, fair trade, especiais e industrializado (mercado interno). 

no entanto, não oferece linha de crédito aos cooperados para a aquisição de insumos agrícolas. 

O presidente explica que a COOPFAM é uma referência no país, sobretudo, em termos 

de agricultura familiar, uma vez que ela tem conseguido aprovação em editais específicos dos 

governos estadual e federal, bem como em participação em eventos, feiras e a própria 

comercialização. A relação com os cooperados é constante, sempre elaborando propostas 

discutidas em reuniões. A cooperativa possui núcleos nos bairros rurais em Poço Fundo e em 

outros municípios, que formam grupos que se reúnem mensalmente e cujo líder é o 

interlocutor entre eles e a COOPFAM. Por conta disso, para que um produtor se torne 

cooperado, é necessário participar de algum desses núcleos, durante 6 meses, com reuniões 

mensais, para que tenha conhecimento sobre o perfil e o funcionamento da cooperativa, por 

meio de cursos. Esse núcleo o indicará para um inspetor da Cooperativa, que visitará sua 

propriedade para verificar se a mesma está acordo com o sistema fair trade, mesmo que não 

seja produção orgânica – ele pode continuar produzindo no sistema convencional. Desse 

modo, esse inspetor emite um laudo autorizando sua filiação à cooperativa, que deve ser 

aprovado por sua diretoria (PEREIRA, 2017).  

 

Perfil da agricultura familiar produtora de café orgânico 
 

As famílias que cultivam no sistema orgânico que fizeram parte dessa pesquisa são 

proprietárias de terra, que contabilizam, em média, 13 hectares, sendo que apenas 4,5 hectares 

são destinados à área plantada pelo café, o que pode ser explicado pelo fato de que alguns 

desses entrevistados ainda estão na fase de transição do sistema convencional para orgânico. 

Sendo assim, ainda podem possuir cafezais nos quais, embora esteja em processo de 
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diminuição, ainda utilizam agrotóxicos. O grupo familiar apresenta um número quase 

equilibrado de homens (48%) e mulheres (52%), com média de idade de 50 anos e 45 anos, 

respectivamente. A maioria dos membros da família (96%) ainda residem na propriedade 

familiar e habitam a mesma casa (95%), sendo que, em média, 3 membros da família que 

trabalham juntos na própria lavoura de café. Com esse trabalho, essas famílias obtém uma 

renda mensal, no que predominam as da faixa entre 1 a 3 salários mínimos (53%), conforme 

figura 1. 

 
Figura 1 - Renda mensal dos grupos familiares pesquisados, em salários mínimos (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Embora essa renda não seja tão elevada, a produção de café orgânico vem 

contribuindo para que essas famílias permaneçam no campo e para que todos os entrevistados 

considerem que possuem boas condições de vida e manter necessidades básicas da família, 

contribuindo para que a grande maioria de seus membros (96%) trabalham exclusivamente na 

propriedade familiar. Tal satisfação se reflete no fato de que nenhuma dessas famílias esteja 

inscrita em programa governamental de transferência social (Bolsa Família) e nem dependam 

de aposentadoria, já que a minoria (9%) de seus membros se enquadram nessa categoria de 

trabalhador. No entanto, um dado interessante que a pesquisa revelou, foi o de que, se por um 

lado, a porcentagem de famílias dessa categoria de cafeicultores que fazem uso de linhas de 

crédito bancário, na safra 2017/2018, é menor (40%), por outro, quando se trata da adesão a 

algum programa governamental de ajuda financeira, no caso o  PRONAF (Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar), a situação se inverte, ou seja, a maioria (67%) das 

famílias está inserida (Tabela 1). 
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Tabela1 - Número de famílias que utilizam créditos bancário ou aderiram ao PRONAF para custear 

sua produção agrícola 

Tipo de financiamento Utilizam % Não utilizam % Total % 

Crédito bancário 6 40 9 60 15 100 

PRONAF 10 67 5 33 15 100 

Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Com relação à participação dos membros da família nas decisões tomadas sobre a 

propriedade (atividades desenvolvidas, destino do dinheiro), segundo os entrevistados, na 

maioria das vezes (80%), todos os membros discutem e decidem em conjunto ou, em menor 

proporção (20%), o pai e a mãe, e nunca somente o pai. Dada as especificidades da agricultura 

familiar, a utilização de trabalhadores externos nas atividades agrícolas desenvolvidas nessas 

propriedades é muito baixa (14%), predominando a mão de obra familiar (86%), observáveis 

na figura 2. Ressalta-se que, quando ocorre essa contratação, a mesma se destina a 

praticamente em todas as fases da cultura cafeeira, do plantio (36%) aos tratos culturais 

(27%), embora seja um pouco maior na colheita do café (37%). 

 

Figura 2 - Tipo de mão de obra empregada nas propriedades agrícolas entrevistadas (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Considerando que a produção de café orgânico na região é relativamente recente 

(início dos anos 2000, em Poço Fundo), em média, os entrevistados, estão se dedicando a essa 

cultura há 13 anos, embora alguns tenham herdado a atividade de seus pais e avós, mas 

utilizando o sistema convencional. Essas propriedades possuem uma média de 13.280 pés de 

café, dos quais colheram uma média de 75 sacas na safra 2016/2017. Nesse sentido, se, em 

média, 4,5 hectares dessas propriedades são ocupados pela cafeicultura, a produtividade, foi 

de 16 sacas/hectare, o que está bem abaixo da média apontada pelo diretor-secretário da 

COOPFAM, que seria de 31 sacas/ha/ano. No entanto, o gerente-geral da entidade há um 

motivo para tal situação. ―As colheitas são modestas, de até 3 mil sacas por ano, pois a 
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renovação dos cafezais tem sido intensa e grande parte das lavouras ainda não dá frutos‖. 

Com relação ao local onde esses agricultores beneficiam sua produção de café, observa-se que 

a maioria deles não possui maquinários para tal função (secadora) na propriedade (20%), 

sendo necessário utilizarem-se de serviço terceirizado (80%), no qual o contratado leva seu 

maquinário e executa esse trabalho na propriedade do contratante (figura 3). 

 

Figura 3 - Local de beneficiamento da produção de café nas propriedades agrícolas entrevistadas (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Merece destaque dentro da cooperativa o MOBI, que em 2005, que deu origem ao 

chamado ―café feminino‖, que resulta de uma parceria entre a cooperativa e o 

IFSULDEMINAS (Instituto Federal do Sul de Minas) - campus Machado -, no qual 35 

mulheres trabalham diretamente na produção de café, rosas e artesanato. As participantes 

visam, continuamente, o aprendizado de novas técnicas de produção e realizam vários cursos 

e seminários oferecidos por diversos parceiros como: IFSULDEMINAS, SENAR (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural), SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas).  Além disso, essas mulheres contam com uma representante no quadro 

da diretoria da cooperativa, conforme já mencionado (site COOPFAM). Certamente, por 

conta disso, que existe um elevado número de membros dessas famílias que participar de 

algum tipo de organização coletiva (73%), ou seja, as mulheres que fazem parte do MOBI, 

embora esse número devesse ser maior. 

Diante dessas informações, os cafeicultores foram questionados sobre sua relação com 

a COOPFAM, sendo que, em média, eles são cooperados há 18 anos. Com relação à 

assistência técnica prestada pela cooperativa, todos os entrevistados se consideram satisfeitos, 

por conta disso, a grande maioria (93%) não encontram grandes dificuldades em cultivar café. 

Assim, por estarem bastante envolvidos com a cooperativa, todos os entrevistados pretendem 

continuar se dedicando à cafeicultura, morando na propriedade rural. Dessa forma, há um 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
777 

incentivo dos pais para que seus filhos deem continuidade ao trabalho deles e mantenham a 

propriedade familiar, e isso é que pretende a imensa maioria (93%), retratada na figura 4. 

 
Figura 4 - Pretensão dos filhos em continuar trabalhando com a cafeicultura (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Durante as entrevistas, essa condição econômica estável pôde ser notada. É o trabalho 

da qualidade e do modo de vida, em contraponto da produtividade. Produzem menos, de 

forma que agridem menos o ambiente e a sua saúde, e acabam ganhando mais.  Um dos filhos 

das famílias entrevistadas, um jovem de 18 anos, acabou confessando que preferiu não seguir 

os estudos ou trabalhar na cidade como alguns colegas, e hoje consegue vender seu café 

orgânico a 1000 reais a saca, e desse modo, já conseguiu adquirir seu automóvel e outros bens 

materiais. Assim, foi possível perceber que além do vínculo com a terra, com o apego ao 

rural, com as tradições familiares, o jovem do campo nesse caso, também encontra 

perspectivas de crescimento. 

 

Considerações Finais 

 

 O trabalho permitiu constatar, que a agricultura familiar se faz presente no cenário sul-

mineiro com grande significação e importância, já que coexiste com grandes formas de 

produção e cooperativas voltadas à agroindústria e ainda assim, consegue se sobressair e 

apresentar formas sustentáveis de produção, como a cafeicultura orgânica de produtores 

cooperados à COOPFAM em Poço Fundo, que além do retorno social e ambiental, permite 

uma boa condição financeira de vida. Foi possível observar, que o desejo de mudança para 

uma atividade que integre mais o trabalho familiar e que tem uma responsabilidade social e 

ambiental, engrandece o setor cafeeiro, permite que se destaque dentro e fora do país, e ainda 

se torna uma via de acesso de mulheres ao mercado de trabalho, ao seu reconhecimento social 

e monetário. Não é uma transição de culturas simples de ser feita, especialmente em uma 
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região onde o agronegócio busca a quantidade produzida em detrimento da qualidade e bem-

estar dos produtores, mas o fato de trabalharem em família e em coletividade, valida todo o 

processo. 

 O modo então escolhido por essas famílias para atuarem no campo, através da 

assistência e da filosofia da cooperativa, faz com que sejam mais ativas e conscientes em 

relação aos cuidados com o manejo no solo, os cuidados com as nascentes, com o tipo de 

produto que a população poderá consumir, e sobretudo, acabam se fortalecendo por estarem 

sempre em contato com o humano, real, familiar junto à comunidade ao seu entorno. 
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Resumo:O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise preliminar entre os conflitos e o uso pela 

água no contexto da fronteira agrícola MATOPIBA. Tal fronteira abrange grande parte do Bioma Cerrado, 

ocupando cerca de setenta e três milhões de hectares. Idealizada no final da década de 1970, a fronteira agrícola 

é marcada pela inovação da produção de grão, principalmente da soja. Com o uso de pivôs centrais, para 

irrigação das lavouras, sem a devida fiscalização, conflitos começaram a surgir. A Comissão Pastoral da Terra 

tem feito o esforço de registrar os conflitos pela água desde 2006. Com a análise dos relatórios da CPT além de 

outros dados secundários, ficou claro o quão impactante é a omissão do Estado. 

Palavras-chave:matopiba; agrohidronegócio; cerrado 

 

 

Resumen:El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis preliminar entre los conflictos y el uso 

por el agua en el contexto de la frontera agrícola MATOPIBA. Tal frontera abarca gran parte del Bioma Cerrado, 

ocupando cerca de setenta y tres millones de hectáreas. Idealizada al final de la década de 1970, la frontera 

agrícola está marcada por la innovación de la producción de grano, principalmente de la soja. Con el uso de 

pivotes centrales, para irrigación de los cultivos, sin la debida fiscalización, conflictos comenzaron a surgir. La 

Comisión Pastoral de la Tierra há hecho el esfuerzo de registrar los conflictos por el agua desde 2006. Con el 

análisis de los informes de la CPT además de otros datos secundarios, quedó claro lo impactante que es la 

omisión del Estado 

Palabras Claves:matopiba; agrohidronegocio; cerrado 

 

 

Introdução 

 

O Cerrado ocupada a segunda posição entre os biomas no Brasil, possui cerca de 

2.036.448km
2
, ocupando 22% do território brasileiro. O bioma abrange os estados de Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, 

Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. As principais nascentes das três maiores 

bacias hidrográficas do país encontram-se no Cerrado, desta forma, torna-se de extrema 

importância pesquisas que avaliam os impactos do uso da água no contexto do agronegócio. 

A fronteira agrícola Matopiba começou a ser idealizada a partir da década de 1970, 

através de programas de iniciativas públicas e privadas, como o PRODECER, uma parceria 

mailto:pmangolini@hotmail.com
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entre o governo brasileiro e o Japão, pensado como um programa de restruturação e 

desenvolvimento da fronteira agrícola no Cerrado (INOCÊNCIO; CALAÇA, 2010).  

A fronteira é composta por 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O 

Tocantins possui 139 municípios dentro dos limites da fronteira agrícola, seguido por 

Maranhão com 135 municípios, Piauí com 33 e Bahia, com 30 municípios. Pode-se considerar 

que a Bahia apresenta um processo mais consolidado no que diz respeito ao desenvolvimento 

da produção de grãos quando comparamos com os outros estados (SOCIAL, 2018) e é lá que 

possui o maior número de pivôs centrais, conforme levantamento realizado pela Agência 

Nacional das Águas (ANA, 2017). 

Para Castillo (2007), o período entre 1960 a 1970, é caracterizado pela constituição do 

complexo agroindustrial, marcado pela forte presença do Estado. A década de 1980 seria o 

período de consolidação da produção de commodities no Cerrado, momento em que o Estado 

se retira por estar em crise e os grandes investimentos financeiros privados se fortalecem, com 

a inserção de tecnologias modernas na produção agrícola, tais como a irrigação por pivôs-

centrais. 

Thomaz Junior (2010) considera que as questões relacionadas ao acesso e ao uso da 

água ocupam um lugar de extrema importância no cenário mundial. Segundo ele, os capitais 

privados se organizam de forma a garantir o acesso e o controle sobre a água, a partir de 

investimentos públicos, buscando sempre a expansão de seus negócios. Considerando que a 

fronteira agrícola é hoje o principal foco de expansão do agronegócio no país, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar os conflitos pela água e o uso da água na agricultura 

irrigada. 

A espacialização dos pivôs centrais e dos conflitos pela água no Oeste da Bahia, levou 

em conta  diversos estudos realizados na região, principalmente o relatório elaborado pela 

Agência Nacional das Águas, em parceria com a Embrapa, sobre a agricultura irrigada por 

pivôs centrais no Brasil (2014) e o Atlas da Irrigação – Uso da Água na Agricultura Irrigada 

(2017), em que abordam temas relacionados a introdução da irrigação por pivôs centrais no 

Brasil e o cenário da agricultura irrigada em 2014 e 2016, respectivamente. Paralelamente a 

espacialização dos pivôs, propõe-se também a identificar os conflitos pela água levantados 

pela Comissão da Pastoral da Terra entre os anos de 2006 a 2016. 

Nos municípios pertencentes ao recorte espacial proposto neste artigo, foram 

instalados grandes empreendimentos ligados a produção de grãos, leite e café, que utilizam de 
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pivôs centrais na irrigação de suas propriedades. A partir das informações coletadas em 

trabalhos de campo com entrevistas realizadas diretamente com os representantes dos 

municípios, espera-se correlacionar os conflitos identificados e os empreendimentos citados 

anteriormente. 

 

O Uso Da Água No Cerrado  

 

Segundo Thomaz Junior (2010) a garantia da terra e da água são, definitivamente, 

elementos indissociáveis para o capital, o uso da água está historicamente vinculado ao uso da 

terra, atrelada ao uso dos pivôs-centrais para a irrigação das grandes plantações voltadas para 

exportação em que o manejo adequado e a sustentabilidade dos processos são negligenciadas. 

A interação entre terra e água não está somente para o capital, por meio de suas diferentes 

formas de expressão e expansão, mas também para os trabalhadores e camponeses.  

No entanto, o cenário lhes é desfavorável para estes desprovidos ou com poucos 

recursos próprios, desprivilegiados das políticas públicas específicas para correção de solo, 

plantio, comercialização, irrigação e nesse caso, ameaçados e atingidos pelo processo de 

expansão do capital no campo, o que ocorre da mesma forma àqueles que estão submetidos 

aos mecanismos de exploração do trabalho, ou ainda às parcelas minoritárias que estão 

envolvidas em ações de resistência e que reivindicam acesso à terra e a água para produzir 

alimentos para o auto consumo e/ou comercialização. 

A evidente vinculação entre a expansão das áreas de plantio das commodities com a 

disponibilização dos recursos terra e água tem sido imprescindível para as estratégias do 

capital 

a posse da terra e da água nos remete a refletir o papel do Estado no 

empoderamento do capital e seus efeitos no quadro social da exclusão, da 

fome e da emergência da reforma agrária e da soberania alimentar 

(THOMAZ JUNIOR, 2010, p. 98-99). 

De acordo com Mendonça (2015), a Mesorregião Sul Goiano, localizada dentro do 

bioma Cerrado, mas que passou pelo mesmo processo de expansão agrícola do Oeste Bahia, 

destaca-se pela territorialização da agricultura moderna (monoculturas intensivas) e passa por 

intensas transformações espaciais, mediante a implementação do agrohidronegócio (soja, 

cana-de-açúcar, barragens/hidroelétricas, mineradoras dentre outras), ocasionando intensa 

mobilidade geográfica do capital e do trabalho. A situação é complexa e desigual. De um lado 
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as monoculturas irrigadas que usam indiscriminadamente a água na produção de commodities 

e de outro os barramentos para a produção hidroelétrica e abastecimento. Foram estas 

inquietações que permitiram Mendonça; Mesquita (2007) elaborarem o conceito de 

agrohidronegócio, assim, terra e água passam a ser, de forma conjunta, apropriadas para se 

transformarem em mercadorias, ao invés de serem consideradas bens públicos, conforme as 

necessidades humanas. 

Deste modo, contraditoriamente, Goiás, também localizado no Cerrado (bioma 

considerado ―berço de todas as águas‖), um dos estados que mais possuem área de irrigação 

por pivô central, possui nas regiões em que há maior incidência destes pivôs graves problemas 

hídricos. Essa situação, por mais estranho que pareça, é amplamente justificada como crise 

hídrica ou falta de chuvas na região e não pelas centenas de outorgas de captação de água para 

irrigação das commodities goianas ou captações ilegais. 

Ioris (2006) acrescenta que o controle dos recursos hídricos foi e continua sendo um 

dos pilares da industrialização e da urbanização no Brasil, na medida em que, responde a 

monumentais demandas por água e energia elétrica. Sob o imperativo do desenvolvimento, 

financiamentos externos tiveram um papel para tornar o setor de recursos hídricos em 

componente essencial da infraestrutura e, assim, detentor de alto valor de mercado. 

 

O Uso Da Água No Oeste Baiano – Fronteira Agrícola Matopiba 

 

 O uso da irrigação no Brasil iniciou-se com as plantações de arroz no Rio Grande do 

Sul, intensificando-se nas décadas de 1970 e 1980 (ANA, 2017). Tal crescimento possibilitou 

a expansão da irrigação para outras regiões do país, inicialmente em regiões com clima 

desfavorável e com pouco disponibilidade de água. Mas com a expansão do agronegócio, a 

irrigação passou a ser utilizada como forma de incrementar a produção e consequentemente o 

lucro do capital privado. 

 O capital privado se apropria do uso da água a partir dos investimentos públicos, 

garantindo o acesso e o controle sobre a água, justificando a necessidade de irrigação 

basicamente pela falta de disponibilidade de água em algumas regiões, mas também pelos 

estímulos governamentais. Segundo levantamento publicado pelo Atlas da Irrigação, 67% é 

usado na agricultura, 11% para abastecimento animal, 9% para a indústria, 8% abastecimento 

urbano, 2% abastecimento rural e 0,8% para a mineração (ANA, 2017). 
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 A partir da década de 1970 o Programa de Desenvolvimento Nacional (PNDs), teve 

como meta o desenvolvimento do modelo industrial e agrícola exportador, dividido em três 

edições. Em uma delas, foi implementado o PRODECER, um programa proposto em parceria 

com o Japão, promovendo a inserção de agricultores experientes e o uso de tecnologia na 

agricultura do Cerrado, marcado principalmente pelo avanço da monocultura de soja.  

O objetivo do PRODECER foi estabelecer áreas de produção agrícola que 

abasteceriam o mercado internacional, com a exportação de soja, base da alimentação 

japonesa. Com o aumento do preço da soja no mercado internacional, o Japão que sofria com 

o monopólio estadunidense, buscou novos mercados para a produção do grão, identificando 

grande potencial na América Latina, principalmente por ela ser constituída por países 

subdesenvolvidos (PESSÔA, 1988; INOCÊNCIO, 2010).  

O PRODECER foi estabelecido no Cerrado em três etapas, a primeira em 1980, no 

Estado de Minas Gerais. A segunda etapa ocorreu sete anos após a implementação da 

primeira, expandindo o programa para os Estados de Goiás, Mato Grosso, Bahia e Mato 

Grosso do Sul. Somente em 1995, na terceira etapa, que os estados do Maranhão e Tocantins 

são incorporados ao programa (SILVA, 2000; MAROUELLI, 2003; INOCÊNCIO, 2010; 

SANTANA et. al, 2010; SAUER e LEITE; 2011). As duas últimas etapas já indicavam os 

territórios que atualmente compõem a última fronteira agrícola brasileira, mais conhecida 

como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, como pode 

ser observado na figura 1.  
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Figura 1 - Fases do PRODECER 

 
Fonte: Adaptado de INOCÊNCIO, 2010. 

 

 Em 1960, a área equipada para irrigação nos estados que futuramente passariam a 

abranger a fronteira agrícola era de aproximadamente 23.000 hectares, passando a ocupar 

aproximadamente 90.000 hectares em 1980, 300.000 hectares em 1996, e em 2016 passa a 

ocupar 750.000 hectares (Figura 2). Deste total, 500.000 hectares estão no estado da Bahia. 

 

Figura 2 - Área equipada para irrigação - Matopiba (1960 a 2016) 

 
Fonte: Adaptado de ATLAS Irrigação - Uso da Água na Agricultura Irrigada, 2017. 

 

 O Oeste da Bahia é composto por 30 municípios, destes, 24 possuem áreas ocupadas 

por pivôs-centrais (Tabela 1). Os municípios de Barreiras, São Desidério e Jaborandi se 

destacam por possuir 340, 316 e 163 pivôs-centrais, respectivamente. Tais municípios 

apresentam intensa atividade agrícola irrigada, ocupando aproximadamente 90.000 hectares. 
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Tabela 1 – Municípios do Oeste da Bahia e a área ocupada por pivôs-centrais 

 
Fonte: Adaptado de ANA & Embrapa/CNPMS (2016) 

 

 Como apresentado anteriormente, 67% da água para irrigação é utilizada na 

agricultura, 8% para abastecimento urbano e apenas 2% para abastecimento rural (ANA, 

2017). Tais dados chamam a atenção para o uso indevido de um recurso tão precioso como a 

água. Todo ano lidamos com o receio do racionamento e acompanhamos pela televisão e 

outros meios de comunicação a veiculação de campanhas de conscientização para o uso da 

água. Mas qual uso é mais prejudicial? 

 Com a omissão e até mesmo investimento do Estado em infraestrutura para beneficiar 

o agronegócio, as populações ribeirinhas, os agricultores familiares e tantos outros, deparam-

se com a dificuldade de acesso a água. Tais conflitos iniciaram-se com a chegada dos 

agricultores do sul no final da década de 1980 e perduram até hoje (Figura 3). São diversos o 

número de relatos sobre os conflitos pela água e depoimentos sobre nascentes de rios no Oeste 

da Bahia que secaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município
Área ocupada por 

pivôs centrais (ha)

Nº de 

pivôs
Município

Área ocupada por 

pivôs centrais (ha)

Nº de 

pivôs

BAIANÓPOLIS 112 1 JABORANDI 18,221 163

BARREIRAS 34,870 340 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 16,298 177

BOM JESUS DA LAPA 584 12 RIACHÃO DAS NEVES 10,997 57

CANÁPOLIS 679 12 SANTA MARIA DA VITÓRIA 359 6

CARINHANHA 283 5 SANTA RITA DE CÁSSIA 164 3

CATOLÂNDIA 43 1 SANTANA 2,211 26

COCOS 5,553 57 SÃO DESIDÉRIO 33,368 316

CORIBE 285 4 SÃO FÉLIX DO CORIBE 2,191 33

CORRENTINA 6,598 63 SERRA DO RAMALHO 3,837 46

COTEGIPE 440 6 SÍTIO DO MATO 656 7

FEIRA DA MATA 78 3 WANDERLEY 159 2

FORMOSA DO RIO PRETO 1,274 12 TOTAL 140.356 1.366
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Figura 3 - Conflitos pela água – Oeste da Bahia (2006 a 2016) 

 
Fonte: CPT, 2006 – 2016/LAPIG, 2016. 

 

 A Comissão Pastoral da Terra – CPT, tem registrado desde 2006, os conflitos pela 

água. Foram analisados os relatórios de 2006 a 2016, sendo constatado que o número de 

famílias envolvidas em conflitos aumentou, apesar de variar muito durante o período 

estudado. Em 2006, eram aproximadamente 400 famílias, somando 2000 pessoas. Já em 

2016, 3.089 famílias foram envolvidas em conflitos pela água, cerca de 15.000 pessoas. Em 

2017, o município de Correntina chamou atenção do país ao mobilizar sua população contra a 

apropriação indevida da água pelos empreendimentos ali instalados e pelo risco da falta de 

água, já que grande parte dos conflitos estão relacionados a apropriação indevida da água 

(CPT, 2017). 

 

Considerações Finais 

 

A fronteira agrícola no Cerrado não é recente, ela vem sendo ―planejada‖ desde da 

década de setenta através de projetos estatais e investimentos privados. Foi possível observar 
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que a omissão do Estado ou até mesmo os projetos de melhoria da infraestrutura buscam 

sempre beneficiar o capital privado.  

O cerrado é um bioma de extrema importância a biodiversidade brasileira e atualmente 

observamos que ele vem sendo impactado desordenadamente e seus recursos naturais 

expropriados pelo capital privado sem nenhum tipo de preocupação com a sustentabilidade 

das suas atividades. O discurso do aumento da produção é encoberto pela ―necessidade‖ de 

irrigação de áreas com escassez de água, mas o oeste da Bahia é aquele possui grande 

disponibilidade hídrica e maior número de pivôs-centrais da fronteira agrícola Matopiba. 

Por ser um estudo preliminar, a leitura no que tange os conflitos pela água serão 

aprofundadas assim como o mapeamento dos pivôs-centrais e os principais focos de conflito 

no oeste da Bahia, buscando uma correlação entre a presença de pivôs e a escassez de água 

para o consumo humano. 
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Resumo:Este trabalho sintetiza uma pesquisa realizada na intenção de se investigar as determinações 

territoriais estabelecidas nas microrregiões de Araraquara e São Carlos no âmbito do desenvolvimento da 

agricultura no interior paulista. Destaca-se o papel da cana-de-açúcar na composição hegemônica da produção da 

monocultura permitindo uma abertura para a discussão da homogeneizaração das paisagens dos municípios 

destacados. Os novos padrões socio-espaciais refletem um processo de produção de novos espaços no campo 

sobre a composição histórica agrária brasileira.  

Palavras-chave:cana-de-açúcar; São Carlos; Araraquara; homogeneização; reprimarização. 

 

 

Resumen:Este trabajo sintetiza una investigación realizada en el intento de buscar las determinaciones de los 

territorios establecidos en las microrregiones de Araraquara y San Carlos, en el ámbito del desarrollo de la 

agricultura del interior de São Paulo. Se destacó el papel de la caña de azúcar en la composición hegemónica de 

la producción del monocultivo permitiendo una apertura para una discusión sobre la homogeneización de los 

municipios representados. Los nuevos patrones socioespaciales reflejan un proceso de producción de nuevos 

espacios en el campo sobre la composición histórica agraria brasileña. 

Palabras Claves:caña de azúcar; São Carlos; Araraquara; homogeneización; reprimarización. 

 

 

Introdução 

 

 A economia regional expressa a dinâmica de desenvolvimento (expansão ou retração) 

de atividades produtivas e que são classificadas nos setores primário, secundário e terciário. 

Estes setores são definidos a partir da atividade que assume primazia. No setor primário, estão 

relacionadas atividades de produção e exploração de matérias primas; no secundário, 

atividades industriais que utilizam e transformam as matérias primas oferecidas e no terciário, 

atividades do ramo de serviços. 

 A importância que estes setores apresentam no conjunto da economia historicamente 

passou a representar, para o pensamento desenvolvimentista, graus de desenvolvimento e/ou 

subdesenvolvimento de países ou regiões, dependendo da escala de análise. POCHMANN 
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(2000) compreende portanto a partir do conceito centro-periferia que ha uma "dicotomia entre 

os produtos manufaturados do centro e os produtos primários da periferia demarcou a 

primeira Divisão Internacional do Trabalho primária. Enquanto o setor agrícola era o grande 

empregador nos países periféricos, o setor urbano, especialmente a indústria, destacava-se no 

emprego da maior parte da mão-de-obra nas economias centrais." (POCHMANN, 2000, p.7). 

Ou seja, após a primeira D.I.T. (Divisão Internacional do Trabalho), período da revolução 

industrial inglesa, o Brasil, historicamente dependente, assume a condição de país exportador 

de matérias de base. 

 Evidentemente, essas análises mais imediatas, diante do padrão das relações 

intersetoriais, da articulação de mercados internacionais e do nível tecnológico, entre outros 

fatores, não são mais passíveis de serem realizados, principalmente no caso da agricultura. 

Significa dizer que associações espaciais campo/atrasado e urbano industrial/moderno acabam 

perdendo capacidade explicativa sobre estas espacialidades. 

 Diante do exposto, a análise do setor agrícola permite inferir a partir do seu 

desenvolvimento as características ou estruturas espaciais de um município, estado ou região. 

Estas características ou atrativos são denominados de determinações territoriais. Segundo 

Souza (2016), determinações territoriais são ―decorrentes das lógicas de acumulação, que se 

processam na base das relações sociais produtivas e na autonomização do capital, em suas 

dinâmicas de autovalorização e autorreprodução (financeirização) na atual fase do capital 

monopolista. Estas relações de poder hegemônicas ou contra hegemônicas (determinações) 

podem ser expressas a partir de categorias centrais de análise, tais como: matriz produtiva, 

padrão de homogeneização ou diversificação, valor da produção, tributação e entre outros. 

 Assim, ao considerar este conjunto de categoria em sua capacidade explicativa sobre 

as transformações no campo é que buscamos analisar como se estabelece ou desenvolve-se a 

agricultura nas microrregiões de Araraquara e São Carlos no período de 2010 a 2017. 

 A definição da escala espacial se estabelece considerando o potencial agrícola e suas 

dinâmicas atuais nos municípios que fazem parte dessas microrregiões, além da grande 

representatividade no cultivo de algumas culturas, como por exemplo, a cana-de-açúcar, 

gerando alterações e agregando novas características espaciais, sociais e econômicas, que 

foram analisadas em um período de tempo capaz de revelar os impactos e a dimensão de tais 

alterações. 
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 Dessa forma, o período de análise proposto tornou possível a observação desses 

aspectos, abarcando acontecimentos econômicos e históricos que podem ter influenciado 

direta ou indiretamente em alguns processos ocorridos na dinâmica da agricultura das áreas de 

estudo. Tornou-se possível, portanto, a compreensão do panorama atual da agricultura nas 

microrregiões e uma possível projeção a seu respeito. 

 

Metodologia 

 

 A análise das determinações territoriais aqui proposta necessitou da compreensão de 

que os processos de desenvolvimento da agricultura empreendida sob o modo de produção 

capitalista implica em trajetórias de concentração e de monopolização do território e 

territorialização do monopólio (OLIVEIRA, 2012) e que expressam fisiograficamente a 

homogeneização da paisagem e a hegemonia de lógicas de apropriação do espaço e a 

consolidação territorial. 

 As lógicas hegemônicas neste trabalho foram pautadas por categorias/conceitos como 

o uso e ocupação da terra e entre outras. Neste sentido, o trabalhos e estrutura a partir da 

continuidade de uma revisão sobre estas categorias, objetivando ampliar o domínio teórico-

metodológico sobre os mesmos. Os dados foram extraídos da Pesquisa Agrícola Municipal 

(PAM)disponibilizada pelo IBGE para culturas e áreas no período em análise, considerando 

culturas permanentes e temporárias. Observa-se que neste caso foram analisadas apenas as 

atividades agrícolas, uma vez que a PAM não apresenta dados de pastagens e reservas 

naturais. 

 O atributo utilizado foi o de área colhida em hectare (ha), com ênfase nos anos de 

2010 e 2016, possibilitando a consolidação do banco de dados necessário para os cálculos de 

padrão de homogeneização do efeito escala e substituição espacializando os mesmos sobre as 

microrregiões de Araraquara e São Carlos.Dessa forma, a partir dos cálculos, buscamos 

identificar a variação da área, aumento (expansão) ou perda (retração) e o processo de 

substituição de culturas. 

 Na sequência, foi calculado o índice de homogeneização da paisagem com a finalidade 

de observar os padrões produtivos agrícolas nos municípios em questão. Utilizou-se 

novamente a base de dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) –IBGE, seguido pela 

produção de tabelas no software Excel. Em outro momento,conclui-se a confecção das tabelas 
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a partir da manipulação dos dados para uma análise comparativa e conceitual. 

 A necessidade de registro espacial traduzido em mapa também foi expressa de forma 

relevante, sendo necessário, portanto, o uso de ferramentas presentes nos softwares QGis e 

ArcMap, sob orientação de colegas pós-graduandos da UNESP Rio Claro. 

 

A expansão da cana-de-açúcar e a questão da reprimarização da economia. 

 

 Grande expoente da agricultura brasileira, a cultura de cana-de-açúcar faz necessária a 

análise aprofundada no contexto do estudo geral também nos principais municípios paulistas 

como forma de compreender nossa dinâmica produtiva. Em questão, no estudo da 

microrregião de Araraquara, dada a ênfase na produção de cana-de-açúcar, verifica-se a 

expansão como configuração expressiva da homogeneização das culturas primárias na área de 

análise em relação à outras culturas permanentes e temporárias. Para tanto, é usada a relação 

de dados recolhidos para a elaboração de uma tabela relativa ao crescimento ou diminuição da 

produção específica (Efeito Escala) e uma possível decorrência produtiva na região (Efeito 

Substituição). Fritz Filho e Costa esclarecem os conceitos da seguinte forma: 

O efeito escala permite a verificação da variação relativa da área total dos 

sistemas durante o período de tempo analisado (… ). O calculo do efeito de 

substituição (...) mostra, dentro de um determinado sistema de produção, se 

existem algumas atividades (culturas) que substituíram outras (efeito 

substituição positivo), ou se tais atividades foram substituídas por outras 

(efeito substituição negativo). (FRITZ FILHO,COSTA, 2005) 

 Em relação ao conjunto de municípios que compõem a Microrregião de Araraquara 

(15 municípios), observa-se um significativo aumento na porcentagem de participação da 

produção e de área de cana-de-açúcar, entrando em comparação com a relação de culturas 

temporárias (exceto cana-de-açúcar) e culturas permanentes, se faz possível perceber uma 

diminuição significativa em razão da cana-de-açúcar na tabela abaixo
1
. Da mesma forma, o 

município sede (Araraquara) sofre com o mesmo efeito observado no conjunto de municípios, 

porém é possível notar que a porcentagem não se faz tão diferente do primeiro ao último ano 

de observação. Uma vez que se têm um relativo aumento da área geral de produção, 

proporcionando a elaboração de uma justificativa para isso como consequência de uma 

possível reprimarização da economia local. 

                                                 
1
Dados extraídos da plataforma de dados da Pesquisa Municipal Agricola (PAM) - IBGE/SIDRA. Disponível 

em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas> 
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Tabela 1 - Efeito escala e substituição para Araraquara e municípios sede 

Microrregião de Araraquara 

Item 
 

Cana-de-açúcar 
CulturasTemporárias 

(exceto cana-de-açúcar) 
Culturas 

Permanentes 
 

TOTAL 

Área 2010 215.965 16.302 86.028 318.295 

Participação no Total % 68 5 27 100,00 

Área 2016 286.719 37.144 42.311 366.174 

Participação no Total % 78 10 12 100,00 

EE 2010/2016 32.486 2.452 12.941 47.879 

ES 2010/2016 38.268 18.390 -56.658 - 

 cv 1,15   

 

Município de Araraquara 

Item 
 

Cana-de-açúcar 
CulturasTemporárias 

(exceto cana-de-açúcar) 
Culturas 

Permanentes 
 

TOTAL 

Área 2010 32.000 1.630 6.112 39.742 

Participação no Total % 10 1 2 12,49 

Área 2016 41.440 3.440 1.312 46.192 

Participação no Total % 11 1 0 12,61 

EE 2010/2016 4.814 245 919 5.978 

ES 2010/2016 4.626 1.565 -5.719 471,88 

 cv 1,16   

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) - IBGE, 2016. 

 

 Na microrregião de São Carlos, registrado na tabela abaixo, podemos observar um 

fenômeno diferente daquele registrado em Araraquara. Especificamente no município de São 

Carlos foi mostrado que a produção de cana-de-açúcar decaiu levemente de um ano de análise 

para o outro, e em contrapartida, outras culturas temporárias tiveram um grande crescimento. 

Observamos entretanto uma possível incoerência, uma vez que tão importante para a indústria 

são-carlense, o Eucalipto (cultura permanente) não se faz expressivo nos dados, levando em 

conta que tanto na microrregião quanto no próprio município sede, a área de produção 

destinadas ao plantio de culturas permanentes decaiu a partir da leitura dos anos de registros. 
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Tabela 2 - Efeito escala e substituição para São Carlos e municípios sede 

Microrregião de São Carlos 

Item 
 

Cana-de-açúcar 
Culturas Temporárias 

(exceto cana-de-açúcar) 
Culturas 

Permanentes 
 

TOTAL 

Área 2010 104.720 4.126 21451 130.297 

Participação no Total % 80 3 16 100,00 

Área 2016 119.300 5.966 12.850 138.116 

Participação no Total % 86 4 9 100,00 

EE 2010/2016 6.284 248 1.287 7.819 

ES 2010/2016 8.296 1.592 -9.888 - 

 cv 1,06   

Município de São Carlos 

Item 
 

Cana-de-açúcar 
Culturas Temporárias 

(exceto cana-de-açúcar) 
Culturas 

Permanentes 
 

TOTAL 

Área 2010 34.606 718 6.142 41.466 

Participação no Total % 27 1 5 31,82 

Área 2016 34.000 3.062 3.827 40.889 

Participação no Total % 25 2 3 29,60 

EE 2010/2016 2.077 43 369 2.488 

ES 2010/2016 -2.683 2.301 -2.684 -3.065,34 

 cv 0,99   

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) - IBGE, 2016. 

 

 A dificuldade em encontrar artigos científicos e noticias que tratam da economia de 

São Carlos, assim como estudos com relação ao plantio de Eucalipto, fez necessária a 

elaboração de uma hipótese para tal problema. Entendemos que a economia cada vez mais 

focada nos serviços, faz com que as demandas municipais tornem-se mais diversificadas em 

outros tipos de atividades, fazendo com que a indústria e os serviços se espraiem para outras 

áreas, reduzindo a possibilidade de expansão do setor primário. A otimização da produção 

agrícola também pode ser um fator que infere nesse decréscimo, fazendo com que o espaço 

necessário para a produção se torne menor sem necessariamente diminuir também a 

quantidade que se busca alcançar. 

O aumento da produção de cana, abre o debate sobre a reprimarização da economia 

brasileira, tomando como retrato os casos específicos observados nas microrregiões de 

Araraquara e São Carlos, apesar de explorarmos um cenário recente, que reflete aquilo que já 

vem acontecendo desde a década de 90, como explana Gonçalves.  
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Ainda que as estatísticas disponíveis indiquem um crescimento da 

produtividade industrial maior do que a produtividade agrícola, o fato é que 

os produtos agrícolas brasileiros mostraram uma nítida tendência de aumento 

da competitividade internacional ao longo dos anos 90. (GONÇALVES, 

2001). 

Os registros tomados a partir da expansão da cana-de-açúcar, traduzidos através dos mapas a 

seguir, podem trazer à nossa tônica um esclarecimento sobre o debate acerca da 

reprimarização da economia. Nesses mapas, é possível observar uma dinâmica expansiva e 

retrativa da produção dessa cultura de 2010 à 2016, e a expressão do espaço que ocupa a 

cana-de-açúcar nos respectivos municípios. Para dar contexto aos mapas, pode-se observar 

que dos municípios registrados, a expansão se torna um fenômeno muito mais expressivo do 

que a retração da cultura, se manifestando somente nos municípios de Motuca (SP). 

 

Figura 1 - Cana-de-açúcar e municípios limítrofes a São Carlos 

Fonte: 

IBGE MUNICÍPIOS, 2016. 
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Figura 2 - Cana-de-açúcar e municípios limítrofes a Araraquara 

 
Fonte: IBGE MUNICÍPIOS, 2016. 

 

A diversificação e a homogeneização da paisagem. 

  

As tabelas 3 e 4 abaixo mostram o resultado numérico e um quadro explicativo do 

decaimento ou crescimento da diversificação
2
. Os objetivos iniciais utilizados para a produção 

desse passo, são baseados nas teorias geográficas e nas observações do padrão produtivo, 

modelo de produção e modelo de propriedade nos municípios em questão, que foram se 

modificando na última década. Como destaca Souza, ―No campo e na cidade a redução da 

biodiversidade significa um ordenamento territorial, uma simplificação, uma homogeneização 

expressa no rural pela monocultura, uma desordem, uma entropia, que aniquila, elimina a 

diferença. Uma perspectiva de unificação e simultaneidade temporal.‖ (SOUZA, 2008 p. 23). 

Esta explicação contextualiza a noção de ―homogeneização da paisagem‖.  

 

 

 

                                                 
2
Dados extraídos da plataforma de dados da Pesquisa Municipal Agricola (PAM) - IBGE/SIDRA. Disponível 

em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas> 
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Tabelas 3 e 4 - Índice de Theil para municípios selecionados da microrregião de Araraquara e São 

Carlos nos anos 2010 e 2016. 

 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) - IBGE, 2016. 

 

A partir da manipulação dos dados fornecidos pelo PAM (Produção Agrícola 

Municipal) - IBGE dos municípios limítrofes ao município sede das microrregiões avaliadas, 

obtivemos o grau de homogeneidade de produção agrícola baseado na quantidade de 

primários que respectivamente são expressivos. O trabalho de anexo e seleção numérica foi 

realizado a partir dos cálculos do índice de Theil (ou índice H), que denomina um valor a ser 

comparado (2010 - 2016) a fim de concluir se houve uma maior ou menor diversificação da 

produção. Brumatti, Borges e Silva (2013, p. 7) apontam que ―quanto maior o índice de 

diversidade (H) maior a diversidade de culturas, enquanto que a situação inversa representa o 

processo de monopolização de determinadas culturas.‖.  

É entendido que muito desse fato possui relações com aumento da produção de cana-

de-açúcar e milho, tendo em vista que nos doze municípios analisados, oito apresentaram uma 

baixa na diversificação da produção, mas um expressivo aumento dessas culturas — com 

exceção de Rincão, no qual ambas as culturas apresentaram uma retração em relação à soja, o 
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principal produto primário na economia do município — no período analisado. Tais culturas, 

pelo seu grande valor agregado à indústria, tornam-se atrativos para empresas que influenciam 

uma maior verticalidade nas relações do campo, retraindo a área de produção de outras 

culturas menos interessantes ao mercado. O índice de Theil torna-se, portanto, um 

instrumento capaz de evidenciar o fato de que o ―(…) processo de concentração de terra no 

Brasil revela uma situação de exclusão no campo demonstrando que o índice de diversidade 

produtiva (H) (padrão de homogeneização ou grau de entropia) e o índice de Gini são medidas 

de desigualdades, de profundas assimetrias nas relações de poder.‖ (SOUZA, 2008, p. 97). 

 

Considerações Finais 

 

As relações econômicas e dinâmicas produtivas que se estabelecem no campo refletem 

uma potência do cenário brasileiro, ainda mais se tratando da localização do objeto aqui 

exposto. O interior de São Paulo reflete especificidades do tempo e incorpora nos respectivos 

caminhos de condução política individual de cada município, sendo enfim influenciado pelas 

tendências modernas do sistema global. Tais tendências forçam a polarização dos setores em 

eixos estáticos que partem suas dinâmicas à uma racionalidade cada vez mais conservadora 

que ressalta a lógica capitalista nos países periféricos. 

A partir das análises realizadas, é evidente a presença de uma tendência de 

homogeneização da paisagem rural, visto que culturas agrícolas com maior potencial no 

mercado, como no caso da cana-de-açúcar, se expandem em grandes proporções, diminuindo 

áreas de cultivo antes voltadas para outros tipos de culturas, ou seja, gerando o decaimento da 

diversificação. 

Apesar de algumas particularidades que contradizem essa tendência, como no caso de 

São Carlos, é claro o potencial adquirido com o passar dos anos nas Microrregiões estudadas 

em termos de competitividade. Os produtos primários de prestígio ao estabelecerem relações 

com a indústria e serviços, apesar de apresentarem pouco crescimento e contribuição 

econômica, tornam-se essenciais para a movimentação de tais setores. 

Tais considerações refletem as alterações geradas na agropecuária brasileira, que 

envolvem mercados internacionais, novos modelos de distribuição e consumo, alterando e 

gerando novas organizações territoriais, fluxos e padrões agrícolas presentes no rural. Há 

assim, a integração de atividades agrícolas com outros setores como as atividades industriais, 
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desarticulando o complexo rural e aumentando a complexidade em termos de trocas inter-

setoriais, divisão do trabalho e especialização, determinando, segundo Santos (2000), uma 

agricultura científica globalizada. 
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Resumo:Partindo do pressuposto que o território é concebido a partir das relações de poder exercidas no 

espaço e expressa as relações de classe na apropriação do mesmo, são as determinações territoriais responsáveis 

pela dinâmica territorial, sendo representadas pelas regras, normas, identidade, símbolos e relações de poder, 

assim como pelas intencionalidades de classes na apropriação. Sendo assim, neste presente trabalho objetivamos 

analisar as determinações territoriais estabelecidas na agricultura na microrregião de São José do Rio Preto no 

período de 2010-2017. Dessa forma, esta pesquisa comportou a análise de duas variáveis principais: i) Identificar 

a matriz produtiva e a determinação do padrão de homogeneização, o efeito escala e o efeito substituição 

Palavras-chave:Determinações; Territoriais; Agricultura. 

 

 

Resumen:Partiendo del supuesto que el territorio es concebido a partir de las relaciones de poder ejercidas en 

el espacio y a su vez expresa las relaciones de clase de este, se considera que las determinaciones territoriales 

son responsables por la dinámica del territorio, siendo representadas por las reglas, normas, identidad, símbolos 

y relaciones de poder, así como por la intencionalidad de clases en la apropiación. En ese sentido este trabajo 

tuvo como objetivo analizar las determinaciones territoriales existentes en la agricultura de la microrregión de 

São José do Rio Preto en el periodo entre los años 2010 y 2017. Esta investigación consideró el análisis de dos 

variables principales: i) Identificación de la matriz productiva y la determinación del estándar de 

homogeneización, el efecto escala y la sustitución 

Palabras Claves:Determinaciones; Territoriales; Agricultura. 

 

 

Introdução 
 

Para compreender a ação dos setores econômicos no espaço geográfico, faz-se 

necessária a conceituação de território. Segundo Gottman (2012) o território é conceituado 

como uma porção do espaço geográfico, ou seja, espaço concreto e acessível às atividades 

humanas. Tal citação converge para a concepção de Moraes, A.C.R., (2002, p.44), na qual ―a 

valorização do espaço pode ser apreendida como processo historicamente identificado de 

formação do território‖. Para ambos autores citados previamente, suas visões sobre a 

concepção de território são correlatas ao ponto de vista de Raffestin (1993), que pauta a 
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formação territorial no estabelecimento de relações sociais entre as sociedades e seus espaços 

geográficos, constituindo o território, que é a representação física e concreta de tal relação. 

Segundo Raffestin (1993, p. 147): 

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, do território 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. 

Conforme a concepção de Raffestin (1993), o espaço é algo que se configura de forma 

abstrata e o território é constituído por meio de atores. Já Souza (2016, p.56), diz que o espaço 

se expressa em ―materialidade, dadas as determinações territoriais de classe‖. Dessa forma, a 

sociedade ocidental capitalista, por organizar-se em classes, configura uma situação onde cada 

classe social é responsável por uma produção territorial díspar nos diferentes espaços 

habitados. 

Gottman, (2012, p.542) nos diz que ―o território aparenta ser um conceito usado para 

buscar o bem-estar do povo que o ocupa‖. Entretanto, a representação da sociedade, por parte 

do Estado, não necessariamente inclui todos os estratos sociais internos à esfera estatal. Sendo 

isto posto, inferimos a atuação enviesada, por parte do Estado, favorecendo uma pequena 

parcela da população. 

Segundo Souza (2016, p. 248) ―o território é uma expressão de classe em suas formas 

de apropriação do espaço‖. Sendo assim, considerando o Estado como representante dos 

interesses da burguesia em uma sociedade capitalista, identifica-se vasta concentração do 

território em pertencimento ao grande capital, principalmente aos setores sucroenergético e o 

de celulose e madeira plantada que se constituem como os principais responsáveis pelo 

processo de monopolização do território, juntamente com a relação entre capital nacional e 

estrangeiro (OLIVEIRA, 2012). 

Com a priorização de uma classe social em detrimento de outras, podemos dizer que o 

território é modificado pelas atuações estatais, que optam por não representar a diversidade na 

qual o Estado se insere, tendo como resultados no longo prazo a estruturação de situações 

onde a hegemonia privada se perpetua.  

Com a concepção que no território há a junção entre o espaço e exercício do poder, o 

mesmo está definido como um campo de forças. Este poder é reconhecido como um modo de 
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governar, sendo o ato de dominar algo ou alguém. Vale destacar que esta relação de poder não 

está restrita à noção do Estado (SOUZA, M., 2009). 

Diante do exposto, a análise do setor agrícola permite inferir, a partir do seu 

desenvolvimento, as características ou estruturas espaciais de um município, estado ou região. 

Souza (2016, p. 57) denomina estas características ou estruturas, de determinações territoriais: 

As determinações territoriais são processualidades histórico espaciais 

reveladoras dos projetos sociais, econômicos e políticos dos sujeitos e que 

colocam os elementos constitutivos do território em movimento, em direção 

à hegemonia. 

Souza (2016, p. 57), complementa a ideia anterior, dizendo que: 

As determinações territoriais são o ―estado‖ e o ―movimento‖ de lógicas de 

apropriação espacial. São representados por elementos constitutivos do 

território (normas, identidade, símbolos e relações de poder) e por forças em 

confronto, que são as intencionalidades de classes que se dão em fluxo 

constante e contraditório. 

 Tendo isto posto, chega-se a noção de que as determinações territoriais se mostram 

como sendo o aprofundamento de dinâmicas espaciais hegemônicas, onde a presença estatal 

garante a estas, mediação e organização para o seu funcionamento pleno. No que concerne o 

trabalho, tal conceito se mostra na sua feição empírica, por meio de processos de 

homogeneização da paisagem e do território, na medida em que se materializam dinâmicas 

produtivas, mas principalmente na cristalização de relações de poder impostas à um 

determinado local (SOUZA, 2016).  

Para que as determinações territoriais se efetuem na concretude do território, se faz 

necessário compreender a monopolização da terra, sendo de extrema importância para 

entender como ocorrem tais determinações no espaço. 

A definição de monopolização da terra, Segundo Tsukamoto, (2000) acontece perante 

a existência da categoria de produtor, que com isso, as indústrias que possuem em muitas 

vezes com o apoio do poder local, têm perspectivas se expandir cada vez mais e com isso 

realizará a monopolização do território. 

Tal concepção é posta em prática pela tendência do capital em se organizar de 

maneiras hegemônicas e de forma mais eficiente, visando o aumento do lucro, então essas 

relações de poder hegemônicas ou contra hegemônicas podem ser expressas a partir de 

categorias centrais de análise tais como: preço da terra, matriz produtiva, padrão de 
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homogeneização ou diversificação, valor da produção, emprego e estabelecimento, tributação, 

entre outros. 

Assim ao considerar este conjunto categorial em sua capacidade explicativa sobre as 

transformações no campo é que objetivamos analisar o modo de desenvolvimento da 

agricultura na microrregião de São José do Rio Preto durante o período de 2010-2017. 

A definição da escala espacial se estabelece sendo a microrregião de São José do Rio 

Preto, haja vista suas características históricas de sua produção agrícola. Dessa forma, a fim 

de exprimir de forma clara este resgate histórico, destacamos a produção do café – primeira 

metade do século XX – e a sua transição para o cultivo de cana-de-açúcar a partir da década 

de 1970. 

Em virtude da importância cafeeira para a microrregião, o cultivo do café efetuou-se 

até meados da década de 1970, sendo sua decadência causada pela geada negra em 1975 e 

pelo incentivo governamental por meio do Proálcool e do Pró-Oeste, que se deslocou ao oeste 

paulista a partir do ano de 1980 a produção sucroenergética, provocando um enorme fluxo de 

investimentos as regiões mais ocidentais do estado de São Paulo, em concordância ao 

apresentado anteriormente. 

Através do Proálcool e Pró-oeste, o planalto ocidental paulista passou a 

partir de 1980 a receber um grande fluxo de investimentos via Cenal, 

resultando na implantação de novas destilarias autônomas com grandes 

propriedades de cana-de-açúcar e na formação da área canavieira/álcooleira 

do Oeste Paulista - abrangendo a Alta Paulista, Noroeste, Alta Sorocabana e 

Alta e Média Araraquarense. (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000, p. 90) 

Como consequência desta situação, em São José do Rio Preto instalaram-se empresas 

de fabricação de suco concentrado de Laranja e Limão, além das usinas de açúcar e álcool, e 

também de empresas de fabricação de alimentos. 

Em relação às principais culturas cultivadas na microrregião de São José do Rio Preto, 

destaca-se a cana-de-açúcar, a borracha, milho, soja, manga, limão e feijão – sendo a área 

colhida da cana-de-açúcar, segundo o IPEA em 2010, a segunda maior do estado paulista.  

 

Objetivo Geral 
 

Analisar as determinações territoriais estabelecidas na agricultura na microrregião de 

São José do Rio Preto no período de 2010-2017. 
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Objetivo Específico 
 

i) Identificar a matriz produtiva e determinar o padrão de homogeneização, o efeito 

escala e substituição. 

 

Metodologia 
 

Há de se destacar que este artigo é uma parte de um grande projeto de pesquisa 

realizado e desenvolvido durante a disciplina de Análise da Informação Sócio-espacial, 

ministrada pelo docente José Gilberto de Souza. Tal disciplina tinha como objetivo o 

desenvolvimento de um projeto, onde a problemática é concebida pelo professor citado acima, 

e então ao longo do semestre há o desenvolvimento desta problemática levantada. Neste caso, 

a problemática do trabalho foi definida como sendo a análise das determinações territoriais. 

A análise das determinações territoriais aqui proposta requer a compreensão de que o 

processo de desenvolvimento de agricultura apreendida sob o modo de produção capitalista 

implica em trajetórias de concentração e de monopolização do território e territorialização do 

monopólio (OLIVEIRA, 2012) e que expressam fisiograficamente a homogeneização da 

paisagem e a hegemonia de lógicas de apropriação do espaço e consolidação territorial. 

As lógicas hegemônicas neste trabalho são pautadas por categorias/conceitos como 

uso e ocupação da terra, preço da terra, força de trabalho, entre outros. Neste sentido, o 

trabalho se estrutura a partir da continuidade de uma revisão sobre estas categorias, 

objetivando ampliar o domínio teórico-metodológico sobre as mesmas. 

Em segundo momento passamos a estabelecer a composição da base de dados de uso e 

ocupação da terra, da microrregião de São José do Rio Preto, por meio da inclusão dos dados 

extraídos da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) disponibilizada pelo IBGE para o período 

em análise (2010-2016), considerando culturas permanentes e temporárias. Observa-se que 

neste caso analisamos apenas as atividades agrícolas, uma vez que a PAM não apresenta 

dados de pastagens e reservas naturais. 

Consolidada a base de dados, realizamos cálculos sobre padrão de homogeneização, 

por meio do efeito escala (EE), que se pauta na variação da área produtiva total, e o efeito 

substituição (ES),caracterizado pela diferença entre a variação de área de um produto perante 

a variação da área total cultivada. Além destes, há também o cálculo do índice de theil, 

utilizado de modo a representar a maior ou menor concentração de terras. Tais cálculos foram 
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espacializados sobre os seis municípios que circundam São José do Rio Preto, em forma de 

mapas realizados pelo software QGIS, e de tabelas, seguindo uma análise minuciosa de cada 

município objeto. 

 

Resultados 
 

As determinações territoriais nos municípios limítrofes de São José do Rio Preto-SP se 

apresentam na forma de monopolização das terras e na substituição de culturas pela 

monocultura. Para chegar neste resultado, foi realizado o cálculo do Índice de Theil que nos 

indica o grau de diversidade de culturas da região analisada - quanto maior o índice, mais 

diversidade e quanto mais próximo ao zero, menor a diversidade. Para estabelecer o grau de 

homogeneização também foi realizado o cálculo de efeito substituição e efeito escala que 

permite ―identificar a variação da área e o aumento (expansão) ou perda (retração) e o 

processo de substituição de culturas‖ (BACCARIN; BUENO; SILVA, 2014). 

 

Análise Do Grau De Homogeneização E Efeito Escala E Efeito Substituição 
 

Na análise a seguir, observamos diversos movimentos contraditórios em relação à 

monopolização da terra. Especificamente nos municípios de Mirassol-SP, Guapiaçu-SP, Bady 

Bassit-SP e Ipiguá-SP. Em relação a Mirassol-SP identificamos o aumento da área plantada 

de cana-de-açúcar entre 2010 e 2016, entretanto esse aumento não significou ganhos na 

participação da produção. Esse movimento discordante é estonteantemente explicitado por 

Oliveira (2010, p7): 

(...) De um lado a concentração da propriedade da terra não leva 

necessariamente a um aumento de capacidade de produção mas sim aumenta 

o poder dos proprietários de se apoderarem de parte cada vez maior da massa 

de mais-valia global, que é distribuída entre eles pelo simples fato de serem 

proprietários privados da terra. (...) 

Já o movimento inverso – de diminuição da área plantada da cana-de-açúcar e 

aumento da produção é constatado nos municípios de Guapiaçu-SP, Bady Bassit-SP e Ipiguá-

SP. Sobre este movimento, Oliveira (2010) nos diz que ―o capital que, estando concentrado, 

provoca o aumento da capacidade produtiva do trabalho, o que leva inevitavelmente ao 

aumento da capacidade do capitalista de extrair mais-valia‖ 
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Os municípios objetos que fazem limite à São José do Rio Preto-SP, no período de 

2010 a 2016, apresenta um cenário de extrema monopolização das culturas cultivadas na área 

plantada, haja visto que dos sete municípios analisados, cinco apresentam a diminuição da 

diversidade de culturas. Estes municípios são: Bady Bassitt-SP, Cedral-SP, Guapiaçu-SP, 

Ipiguá-SP e São José do Rio Preto-SP. Dessa forma, somente dois municípios exibem 

ampliação da diversidade produtiva: Mirassol e Onda Verde. 

 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Diversidade Produtiva (Theil) nos municípios limítrofes à São 

José do Rio Preto-SP em 2010 e 2016. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores. 

 

No município de Bady Bassitt, constituinte da microrregião de São José do Rio Preto, 

seu Efeito de Escala (EE) foi negativo, o que indica a perda de áreas plantadas, na ordem de 

621 hectares. Afetando as três categorias de análise, cana-de-açúcar; culturas temporárias e 

culturas permanentes. Sobre o Efeito de Substituição (ES) no município, houve um fenômeno 

de aumento da importância da cana-de-açúcar perante as outras categorias na participação da 

composição das áreas plantadas, quantificado em 9 por cento de incremento. Enquanto a 

cultura da cana ganhou mais importância, as culturas permanentes perderam importância 

participativa na mesma ordem de ganho, ao passo que as culturas temporárias mantiveram sua 

importância em 22 por cento, indicando que houve uma substituição cultivo - conforme 

evidenciado pela tabela abaixo. 

 

Tabela 2 - Cálculo do Efeito de Escala (EE) e Efeito de Substituição (ES), em 2010 e 2016, em 

hectares, no município de Bady Bassit-SP. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores. 
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Em Ipiguá, observamos que seu Efeito de Escala foi negativo em 480 hectares, 

conforme a tabela abaixo, sendo que tal diminuição geral foi partilhada entres as três 

categorias de análise, sendo elas: cana-de-açúcar; culturas temporárias, e culturas 

permanentes. A primeira obteve uma queda em 298,14 hectares; a segunda teve uma queda de 

104 hectares e a última teve uma queda de 78 hectares. No que concerne o Efeito de 

Substituição, podemos observar que a cultura da cana-de-açúcar substitui 248,14 hectares, 

resultando numa valorização de 7 por cento de sua importância, já nas culturas temporárias 

são substituídos 389 hectares, o que resulta numa queda de 11 por cento de sua importância 

participativa nas áreas plantadas. Já as culturas permanentes obtiveram uma substituição de 

141 hectares, valorizando a sua participação em 4 por cento. Conforme a tabela 8, podemos 

observar uma incoerência entre as somas de hectares perdidos e substituídos entre as culturas 

da cana-de-açúcar e as culturas permanentes, pois a primeira perde 50 hectares e valoriza 7 

por cento, enquanto a última ganha 63 hectares, porém valoriza somente 4 por cento. Tal 

situação é compreensível, devido ao fato de que a cultura da cana-de-açúcar substituiu mais 

áreas do que as culturas permanentes, justificando assim a sua valorização, independente do 

balanço de perda ou de ganho de áreas cultiváveis. 

 

Tabela 3 - Cálculo do Efeito de Escala (EE) e Efeito de Substituição (ES), em 2010 e 2016, em 

hectares, no município de Ipiguá-SP. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores. 

 

O município de Guapiaçu, tem um resultado de Efeito de Escala negativo em 1860 

hectares, afetando todas as culturas estudadas. Com relação ao Efeito de substituição, em 

Guapiaçu, há um aumento de importância da cana-de-açúcar, na ordem de 7 por cento, 

segundo dados da tabela 10, enquanto as culturas temporárias estagnaram-se em 4 por cento 

de importância, já para as culturas permanentes, houve uma queda de 6 por cento na 

importância deste tipo de cultura na participação das áreas cultivadas. Em termos de áreas, a 

cana substituiu 1550 hectares, enquanto as culturas temporárias foram substituídas em 18 

hectares, e as culturas permanentes foram substituídas em 1532 hectares, que resultaram numa 
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situação onde a cana-de-açúcar, apesar da perda de área cultivável, manteve sua quantidade de 

terras plantadas. 

 

Tabela 4 - Cálculo do Efeito de Escala (EE) e Efeito de Substituição (ES), em 2010 e 2016, em 

hectares, no município de Guapiaçu-SP. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores. 

 

No município de Mirassol, seu Efeito de Escala foi positivo, quase que dobrando as 

suas quantidades de terras agricultáveis, segundo a tabela 11. Durante o período estudado, a 

área de terras plantadas cresceu na ordem de 4536 hectares, aumentando a área plantada de 

cada uma das culturas estudadas. Porém, no que se refere ao Efeito de Substituição, ocorre 

algo interessante em Mirassol, pois apesar do aumento de área total em todas as culturas, há 

uma diminuição considerável em importância para a cana-de-açúcar e em culturas 

permanentes, que se justifica devido ao fato de que as culturas temporárias ocuparam as terras 

em que antes eram de cana ou de culturas permanentes, aumentando a sua importância de 

maneira considerável. 

 

Tabela 5 - Cálculo do Efeito de Escala (EE) e Efeito de Substituição (ES), em 2010 e 2016, em 

hectares, no município de Mirassol-SP. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores. 

 

Em São José do Rio Preto, durante o período estudado, seu Efeito de Escala foi 

negativo, na ordem de 189 hectares, conforme a tabela 13. A culturas de cana-de-açúcar, 

culturas temporárias, e culturas permanentes, foram afetadas negativamente pela diminuição 

das áreas agricultáveis, sendo a cana-de-açúcar a cultura mais acometida pela situação de seu 

Efeito de Escala. Já no que se diz a respeito do Efeito de Substituição, é interessante observar 

a diminuição de importância da cana-de-açúcar em 7 por cento, que quando é indicada em 
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hectares, se retrata numa diminuição de 545 hectares de área, sendo 42 destes hectares 

direcionados para as culturas temporárias, aumentando sua importância em 1 por cento, ao 

passo que as culturas permanentes absorveram 504 hectares, representando um aumento de 

sua importância em 6 por cento. Em suma, no município de São José do Rio Preto, a cana-de-

açúcar perde importância, principalmente, para as culturas temporárias, que apesar da 

diminuição do Efeito de Escala, aumentou sua área plantada. 

 

Tabela 6 - Cálculo do Efeito de Escala (EE) e Efeito de Substituição (ES), em 2010 e 2016, em 

hectares, no município de São José do Rio Preto-SP. 

 
Fonte: IBGE PAM (2016). Organizado pelos Autores 

 

MAPA 1 – Área de produção de cana-de-açúcar (2010 e 2016) em municípios selecionados do estado 

de São Paulo. 

 
Fonte: IBGE MUNICÍPIOS (2016). Organizado pelos Autores. 
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Considerações Finais 
 

Ao longo desta pesquisa propomos uma análise das determinações territoriais nos 

municípios limítrofes à cidade de São José do Rio Preto-SP, localizada no oeste paulista, a 

fim de desvendar as características de sua área produtiva, na qual, ao longo das últimas 

décadas, apresentou uma participação significativa da cana-de-açúcar. 

Dessa forma, a partir dos dados obtidos, evidenciamos ao longo do período analisado 

um decaimento da diversidade produtiva (Índice de Theil). Dos sete municípios analisados, 

apenas dois fugiram a tendência de monopolização de culturas, sendo eles Mirassol-SP e 

Onda Verde-SP. Apesar do município de Mirassol-SP, ter apresentado um aumento no 

número de área plantada em cana-de-açúcar, conforme mostrado na Tabela 5, a mesma perdeu 

espaço para outras culturas temporárias. 

Contudo, nos municípios aqui explicitados, observa-se que, apesar de ter perda de área 

plantada em cana-de-açúcar, a mesma ocupa uma porcentagem alta no total de áreas 

produtivas dos municípios, que são os casos de Mirassol-SP e São José do Rio Preto-SP. 

Outro fator a ser identificado é a estagnação de área plantadas de cana-de-açúcar, entre os 

anos de 2010 e 2016, mas com elevação na participação no total de áreas plantadas (Bady 

Bassit-SP, Guapiaçu-SP e Ipiguá-SP). Este último movimento, elencamos ser em causa do 

aumento de pastagens, haja visto que este dado não entrou em nossa análise. 

Dessa forma, as determinações territoriais estabelecidas no âmbito da agricultura, nos 

municípios limítrofes de São José do Rio Preto-SP, são de concentração de terras e inserção 

de monocultura (cana-de-açúcar), considerando a queda do índice de diversidade de culturas e 

o aumento da área de cana-de-açúcar, e sua participação no total das culturas analisadas. 
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Resumo:Este trabalho teve como objetivo principal analisar o uso corporativo do território na Região de 

Iturama (MG). Para isso, se propôs analisar o circuito espacial produtivo e o círculo de cooperação da produção 

sucroenergética, que se expressa através da atuação das usinas do Grupo Tércio Wanderley (GTW). Na região de 

Iturama, a expansão do sistema logístico ocorreu por meio das chamadas Parceria Público-Privada (PPP), entre o 

Grupo e o Estado de Minas Gerais. Além disso, outra forma de uso corporativo na região é a construção do 

trecho da Ferrovia Norte Sul, iniciado em 2011, no município de Iturama (MG) a ferrovia irá passar a 

aproximadamente 2 km da Usina Coruripe. Segundo informações de campo, a viabilidade da construção nas 

proximidades da usina contou com influências políticas e econômicas do GTW. 

Palavras-chave:uso corporativo; Iturama; setor sucroenergético; região. 

 

Resumen:Este trabajo tuvo como objetivo principal analizar el uso corporativo del territorio en la Región de 

Iturama (MG). Para ello, se propuso analizar el circuito espacial productivo y el círculo de cooperación de la 

producción sucroenergética, que se expresa a través de la actuación de las usinas del Grupo Tércio Wanderley 

(GTW). En la región de Iturama, la expansión del sistema logístico ocurrió por medio de las llamadas 

Asociación Público-Privada (PPP), entre el Grupo y el Estado de Minas Gerais. Además, otra forma de uso 

corporativo en la región es la construcción del tramo de la Ferrovía Norte Sur, iniciado en 2011, en el municipio 

de Iturama (MG) el ferrocarril pasará a aproximadamente 2 km de la Usina Coruripe. Según informaciones de 

campo, la viabilidad de la construcción en las cercanías de la usina contó con influencias políticas y económicas 

del GTW. 

Palabras Claves:uso corporativo; Iturama; sector sucroenergético; región. 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar o uso corporativo do território na 

Região de Iturama (MG). Para isso, se propôs analisar o circuito espacial produtivo e o círculo 

de cooperação da produção sucroenergética, que se expressa através da atuação das usinas do 

Grupo Tércio Wanderley (GTW) na região de Iturama.  

A partir da década de 2000, a conjunção entre as políticas do Estado brasileiro de 

estímulo às exportações do agronegócio (DELGADO, 2010; FREDERICO, 2012) e de 

tentativa de condução de uma transição energética (PIRES DO RIO, 2011) promoveu a 

expansão significativa da área e da produção de cana-de-açúcar. Com relação às políticas de 

estímulo às exportações, desde a década de 1990, a subordinação do Estado brasileiro às 
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indissociáveis lógicas financeira e liberal (CHESNAIS, 1996; HARVEY, 2011) tem resultado 

em políticas de sustentação do superávit comercial via aumento das exportações. 

Dentro desse contexto, o presente estudo compreende a noção de ―região‖ para além 

de um enfoque apenas de cunho natural, histórico-cultural e administrativa, mas sim, como 

um compartimento produtivo do espaço geográfico decorrente do aprofundamento da divisão 

territorial do trabalho (SANTOS, 2008). Trata-se de uma área definida pela sua coerência 

produtiva, cujos limites são flexíveis, decorrentes da alteração da extensão do fenômeno 

analisado. 

Para isso, a pesquisa tem como situação geográfica de análise a região de Iturama 

(MG), formada por quatro municípios na porção Oeste do Triângulo Mineiro, no estado de 

Minas Gerais: Carneirinho; Iturama; Limeira do Oeste e União de Minas. 

 

Circuito espacial produtivo e Círculos de cooperação sucroenergético na região de 

Iturama (MG) 

 

Com o aumento dos fluxos materiais e imateriais do agronegócio brasileiro nos 

últimos anos, por exemplo, infraestrutura de transporte e comunicação, a conexão entre as 

etapas produtivas passou a contar com diversos agentes reguladores, sejam eles bancos 

públicos (créditos), empresas privadas responsáveis pela logística, produção agrícola etc. 

essenciais nas relações de troca das etapas. Para entender a dinâmica da relação de troca das 

etapas, as noções de circuito espacial produtivo e círculos de cooperação são fundamentais, 

pois permitem uma visão interdependente das etapas espaciais do processo produtivo. Para 

Castillo e Frederico (2010, p. 464),  

[...] os circuitos espaciais de produção pressupõem a circulação de matéria 

(fluxos materiais) no encadeamento das instâncias geograficamente 

separadas da produção, distribuição, troca e consumo, de um determinado 

produto, num movimento permanente; os círculos de cooperação no espaço, 

por sua vez, tratam da comunicação, consubstanciada na transferência de 

capitais, ordens, informação (fluxos imateriais), garantindo os níveis de 

organização necessários para articular lugares e agentes dispersos 

geograficamente, isto é, unificando, através de comandos centralizados, as 

diversas etapas, espacialmente segmentadas, da produção. 

Para que se possa entender como que se constitui o circuito espacial produtivo do 

GTW na região de Iturama, é importante identificarmos os seus principais agentes. 

Inicialmente, têm-se as três Usinas Coruripe instaladas na região, como principais reguladores 
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dessas relações. Regulador no sentido que em função delas que os outros agentes se 

movimentam na busca de expansão. Outros agentes que completam a dinâmica produtiva da 

região são os fornecedores de cana-de-açúcar, representados pela Associação dos 

Fornecedores de Cana da Região de Iturama (ASFORAMA) e a Cooperativa Agrícola Mista 

de Adamantina (CAMDA), além dos proprietários de terras. 

No ano de 2015 os produtores associados à ASFORAMA foram responsáveis por mais 

da metade da produção de cana-de-açúcar processada pelas Usinas Coruripe. Segundo 

informações de campo
1
, as três Usinas Coruripe colheram 100 mil hectares na safra de 2015. 

Desse total, a ASFORAMA foi responsável pelo cultivo de aproximadamente 55 mil hectares, 

o que eleva a importância do fornecimento dessa associação para a sustentação do GTW na 

região de Iturama. De acordo com o gerente financeiro do GTW, a estratégia de fornecimento 

de cana-de-açúcar pela Associação foi mais viável economicamente para o Grupo. 

A ASFORAMA conta com 90 associados, distribuídos em torno de 20 grupos. Cada 

grupo conta com uma média de 4 a 5 associados, são organizados e distribuídos pela própria 

associação de acordo com determinadas funções. Esses grupos funcionam de maneira 

complementar, pois cada um possui certa função. Por exemplo, alguns grupos ficam a cargo 

do preparo do solo, outros ficam apenas com a etapa do plantio, enquanto alguns ficam com a 

parte da colheita. É uma dinâmica na qual um grupo acaba trocando serviços com outros e 

vice-versa. É uma forma viável economicamente, pois não precisa que todos os associados 

individualmente contratem ou adquiram máquinas e serviços. 

Na sua relação com os fornecedores, primeiro a Usina Coruripe assina um contrato, 

assim como avalia a qualidade e fertilidade do solo no qual vai ser cultivado a cana-de-açúcar. 

Posteriormente a essa avaliação, a Usina Coruripe ‗libera‘ cartas de crédito para os 

fornecedores organizados na Cooperativa ou Associação. Essa carta de crédito é 

disponibilizada para suprir as necessidades de correção e adubação do solo e também para 

herbicidas e inseticidas - são os chamados ‗tratos culturais‘. 

A principal cooperativa instalada na região de Iturama e que participa dessa relação 

com a Usina e os fornecedores é uma filial da CAMDA (Cooperativa Agrícola Mista de 

Adamantina)
2
. Em média, a carta de crédito corresponde à R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

                                                 
1
Campo realizado dia 07/07/2015, informação disponibilizada por funcionário da Camda/Filial Iturama. 

2
De acordo com informações de campo, em entrevista com o gerente Lucas Pauli da filial CAMDA de Iturama, 

em torno de 80% dos associados à ASFORAMA são cooperados da CAMDA. 
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hectare
3
 para os tratos culturais (adubo, calcário, herbicida e inseticida). Portanto, a Usina 

Coruripe libera a carta de crédito por intermédio da cooperativa, ao invés de emprestar o 

dinheiro diretamente ao produtor. 

O crédito disponibilizado pela Usina Coruripe é descontado ao final da colheita, no 

momento em que os fornecedores entregam a cana-de-açúcar na usina. A usina cobra juros 

desse crédito disponibilizado referente ao juro do crédito rural do Banco Central do Brasil, o 

que corresponde atualmente a 8,75% ao ano (junho de 2016). Além dessa carta de crédito, os 

produtores geralmente recorrem aos créditos agrícolas do Banco do Brasil, referentes ao 

custeio, destinados às despesas em geral, tais como: preparação do solo, mão-de-obra, entre 

outros. 

O Organograma 1 demonstra os agentes que participam da produção do setor 

sucroenergético na região de Iturama e os círculos de cooperação entre eles e as Usinas 

Coruripe presentes na região. Além da produção de cana-de-açúcar originária dos 

fornecedores existe também a estratégia dos arrendamentos e ‗sub-arrendamentos‘. 

Geralmente os arrendamentos de terras são firmados com contratos longos de até 15 anos, 

entre os donos das terras e a Usina. Nesse caso, a usina é a responsável pelo cultivo e 

tratamento da cultura até sua colheita. O pagamento ao proprietário pela renda da terra é 

equivalente ao valor de 12 toneladas de cana-de-açúcar por hectare ao ano. 

 

Organograma 1 - Região de Iturama: Círculos de cooperação do setor sucroenergético 

 
Elaboração: Próprio autor a partir de informações dos trabalhos de campo. 

 

Porém, essa estratégia de arrendamento não é unanimidade entre as formas de 

aquisição de matéria-prima, pois a maioria da cana-de-açúcar é de origem de fornecedores. 

Mas outra estratégia de aquisição da matéria-prima que está ganhando espaço nessas relações 

                                                 
3
Informação dada por Lucas Pauli (gerente da CAMDA/Iturama) na entrevista do trabalho de campo. 
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é o ‗sub-arrendamento‘. Neste caso, a Usina assina um contrato de 15 anos com o proprietário 

da terra nas mesmas condições do arrendamento, só que ao invés da usina cultivar a cana-de-

açúcar, ela repassa essa terra a um fornecedor com contratos mais curtos, em torno de 7 anos, 

para que o mesmo fique responsável de cultivar e manejar a cultura. Segundo informações de 

campo
4
, essa estratégia consiste em contratos menores para que o fornecedor, ao final do 

contrato (em caso de renovação) replante o canavial, permitindo mais ganho em 

produtividade. 

Quando se firma o contrato com o fornecedor na relação de sub-arrendamento, além 

do pagamento ao proprietário da terra, referente ao contrato de arrendamento, tem-se o valor 

adicional pago ao fornecedor, que corresponde a 17% da produção por hectare. Se por 

exemplo, um hectare produzir 80 toneladas, o fornecedor vai receber um valor referente a 

13,5 toneladas por hectare. 

Na etapa da produção, além dessas duas formas de abastecimento de cana-de-açúcar, 

tem-se também a matéria-prima advinda das terras próprias das Usinas Coruripe. Na região de 

Iturama, o GTW possui em torno de sete mil hectares de terras próprias. Os mesmos designam 

essa quantidade de terras como ―reserva estratégica‖, pois permite certa garantia em caso de 

perdas de produtividade nas demais formas de abastecimento. 

Outro agente fundamental na constituição dos círculos de cooperação do setor 

sucroenergético da região de Iturama é o Estado. O mesmo participa como agente de crédito 

em duas frentes. A primeira diz respeito à concessão de crédito rural, para custeio, 

investimento e comercialização concedidos aos produtores e as cooperativas. Além dessa 

linha de créditos, no primeiro capítulo apresentamos os dados de concessão de créditos ao 

setor sucroenergético brasileiro pelo BNDES, a fim de desenvolver e expandir o setor em 

novas regiões do país. 

O Gráfico 1 traz os dados do Anuário do Crédito Rural do Banco Central do Brasil dos 

municípios que fazem parte da Região de Iturama. Os dados são referentes aos valores de 

custeio, investimento e comercialização distinguidos pelos setores agrícola e pecuário. 

Nota-se que a partir do ano de 2002, os valores de concessão de crédito rural no setor 

agrícola, bem como do setor da pecuária, obtêm forte crescimento, com destaques para os 

anos de 2007, 2008, 2011 e 2012 em que o setor agrícola obteve valores superiores aos da 

                                                 
4
Informação dada por um coordenador de operações financeiras da Usina Coruripe, em entrevista do trabalho 

de campo no dia 17/07/2015. 
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pecuária. São consequências, em primeiro lugar, da expansão agroexportadora do Brasil, de 

modo geral e, no caso específico dessa região em análise, a expansão das usinas que geraram 

o aumento de técnicas nas lavouras de cana-de-açúcar, exigindo por assim, maiores 

investimentos em seu cultivo.  

A outra frente de atuação do Estado, como agente participativo na constituição do 

setor sucroenergético na região de Iturama foi na construção de infraestruturas. A chamada 

Parceria Público-Privada (PPP) são contratos assinados entre empresas privadas com órgãos 

públicos, neste caso, entre as Usinas Coruripe e o Estado de Minas Gerais com o propósito de 

construir obras de pavimentação de estradas que interligam municípios e as usinas vizinhas. 

Os valores investidos são de responsabilidade da Usina Coruripe, sendo reembolsada 

posteriormente com isenções do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

por parte do Estado.  

Assim, com base no que foi apresentado em relação aos círculos de cooperação da 

produção sucroenergética na região de Iturama, apresentamos a seguir o circuito espacial 

produtivo do setor, na referida região. O circuito espacial produtivo refere-se à circulação 

material nas quatro diferentes etapas do processo produtivo. Essas etapas, como já foram 

citadas, são: Produção; Troca; Distribuição e Consumo. No Organograma 2, construímos a 

representação da circulação material da cana-de-açúcar das Usinas Coruripe na região de 

Iturama. 

 

Gráfico 1 - Região de Iturama: Crédito rural (Custeio; Investimento e Comercialização) concedidos 

aos produtores e cooperativas, entre os anos de 2000 a 2012. 

 
Fonte: BRASIL (2012). 

 

Na etapa da produção, as propriedades rurais geralmente localizam-se em posições 

geometricamente calculadas numa distância que pode variar entre 25 a 30 quilômetros de 
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onde estão instaladas as usinas. Isso é uma exigência natural, devido às características 

intrínsecas (CASTILLO, 2013) do setor sucroenergético.   

 Na etapa da troca, as três unidades da Usina Coruripe na região de Iturama são os 

agentes responsáveis pelo processamento da matéria-prima, assim como por captar a cana-de-

açúcar das propriedades rurais da região. Nessa relação de troca, a retribuição da Usina, é 

firmada por valores fixos assinados previamente em contratos de fornecimento, arrendamento 

ou ‗sub-arrendamento‘.  

 As usinas são as processadoras da cana-de-açúcar para produzir etanol e/ou açúcar. 

Nas Usinas Coruripe em análise, o processamento é dividido para a produção de 30% de 

etanol e 70% para a produção de açúcar.  

 Na etapa da distribuição, o fluxo é diferente de acordo com os produtos. O etanol é 

armazenado em tanques da própria usina, logo após sua produção e, posteriormente as 

próprias distribuidoras são responsáveis por buscarem o etanol na usina e assim levarem aos 

postos de combustíveis.  

 

Organograma 2 - Região de Iturama: Circuito espacial produtivo das Usinas Coruripe. 

 
Elaboração: Próprio autor a partir de informações dos trabalhos de campo. 

 

Em relação à distribuição do açúcar, a mesma se dá através do transporte de 

caminhões após sua produção para o terminal de cargas da Usina Coruripe via rodovia 

pavimentada, localizado na cidade de Fernandópolis. O terminal possui capacidade de 

armazenamento de 45 mil toneladas.  

A última etapa da circulação material do circuito produtivo é o consumo. Como 

mencionado, as distribuidoras são responsáveis por levarem o etanol até os postos de 

combustíveis, para que o mesmo chegue à comercialização com o consumidor, portanto, a 

produção do etanol é 100% destinada ao mercado interno brasileiro. Enquanto isso, após o 

deslocamento do açúcar pelo modal rodoviário até o terminal de transbordo de Fernandópolis, 
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o produto é transferido para os vagões da linha ferroviária, sob concessão da Rumo Logística 

para que se possa ser transportado para o Porto de Santos (SP) com destino ao mercado 

externo. O Grupo segue a tendência brasileira, em que a grande maioria da produção do 

açúcar é destinada ao mercado externo. Segundo dados da Conab (2015c), em torno de 70% 

da produção de açúcar por safra é para o mercado externo.  

 

Uso corporativo do território pelo Grupo Tércio Wanderley na região de Iturama 

 

 Na região de Iturama, a expansão do sistema logístico ocorreu, sobretudo, a partir da 

chegada do GTW por meio das chamadas Parceria Público-Privada (PPP), entre o Grupo e o 

governo estadual de Minas Gerais. Daí uma forma híbrida de investimento da demanda 

corporativa.  

A logística é compreendida em sua dimensão geográfica, segundo Castillo (2007, p. 

37), como o conjunto de competências de três elementos: infraestruturais (transportes, 

armazéns, terminais intermodais, portos secos, centros de distribuição etc.), institucionais 

(normas, contratos de concessão, parcerias público privadas, agências reguladoras setoriais, 

tributação etc.) e estratégicos (conhecimento especializado detido por prestadores de serviços 

ou operadores logísticos) que, reunidos num subespaço, podem conferir fluidez e 

competitividade aos agentes econômicos hegemônicos e aos circuitos espaciais produtivos.  

Reunidos num subespaço, esses elementos vão garantir a fluidez e circulação da 

produção, indispensável para o capitalismo se reproduzir e sustentar-se no período atual. 

Como ressalta Santos (2014, p. 275), "não basta, pois, produzir. É indispensável pôr a 

produção em movimento. Em realidade, não é mais a produção que preside à circulação, mas 

é esta que conforma a produção".  

 A circulação da produção sucroenergética da região de Iturama dá-se das seguintes 

maneiras: o etanol é escoado pelo modal rodoviário e o açúcar é distribuído até o Terminal de 

Cargas de Fernandópolis pelo modal rodoviário e de lá, pelo modal ferroviário até o Porto de 

Santos, para que daí em diante seja transportado pela hidrovia.   

 No caso específico da expansão logística, por meio das PPPs na região de Iturama, o 

objetivo foi de expandir a produção conferindo-lhe maior fluidez entre as áreas produtivas e 

as usinas e, para que também, pudesse interligar as unidades produtivas em diferentes 

municípios.  
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Ao todo foram assinados quatro contratos de PPP, entre o GTW e o estado de Minas 

Gerais. O primeiro no ano de 1998, o segundo em 2003, outro em 2005 e o último em 2009. 

Em todos os contratos teve a ocorrência de Termos Aditivos, instrumento utilizado para 

formalizar a alteração de alguma cláusula do contrato entre a administração pública e o 

contratado (UFCG, s/d.). O valor investido nas obras assinadas nessa modalidade de contrato 

é de responsabilidade da empresa, cabendo ao Estado posteriormente, o reembolso integral do 

empreendimento com as devidas correções dos valores.  

No primeiro contrato, no ano de 1998, foram ao todo cinco termos aditivos. De 

maneira geral, os termos constaram de novas considerações sobre as formas de reembolso do 

valor das obras, por parte do Estado de Minas Gerais à Usina Coruripe. Passou a considerar o 

reembolso na modalidade do Programa Pro-Indústria, que incentivava o financiamento da 

expansão industrial, ao invés de isenções de ICMS. Foram corrigidos os valores do 

reembolso, de acordo com o IPCA e, além disso, os termos serviram para atualizarem os 

valores de investimentos. A extensão total dos trechos participante do contrato foi de 92,6 km, 

no valor contratado de R$ 27.978.000,00, esse valor corrigido, de acordo com o IPCA/IBGE 

do ano de 2015 corresponde a R$ 86.094.970,36.  

O segundo contrato do ano de 2003 refere-se à Usina Coruripe instalada no município 

de Campo Florido. Por isso, não iremos detalhar o mesmo, por fazer parte de outra região.  

O terceiro contrato do ano de 2005 teve cinco termos aditivos, nos quais 

correspondiam sobre acréscimos no orçamento da obra e algumas ratificações sobre o 

reembolso. Os trechos tratados neste contrato com extensão total de 56,074 km, no valor 

contratado de R$ 69.334.730,90 foram concluídos. O valor desse contrato atualizado com o 

IPCA/IBGE do ano de 2015 corresponde a R$ 122.971.676,58.  

O quarto contrato assinado em janeiro de 2009, teve como objetivo realizar obras de 

pavimentação de rodovias ligando o entroncamento MGC- 497 (sentido Carneirinho) - 

Distrito Estrela da Barra (esse trecho passaria pela Usina Coruripe/Carneirinho). Com 

extensão total de 56,0 km, no valor contratado de R$ 39.320.000,00. Porém, a obra ainda não 

começou a ser realizada. No contrato o prazo limite para a conclusão do empreendimento é de 

36 meses, prorrogados em casos especiais.  

Cada contrato é assinado por uma obra. Cada obra é dividida em lotes. Após a 

conclusão de cada lote e após a inspeção do órgão Estadual e sua conseguinte aprovação, o 
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reembolso por parte do Estado começa a ser feito com a correção do IPCA referente ao valor 

investido na mesma.  

O mapa 1 demonstra os trechos que foram pavimentados através das PPPs entre o 

GTW e governo estadual. Os trechos na cor amarelo representam as obras concluídas e o 

trecho na cor roxa refere-se ao contrato assinado no ano de 2009, com obras ainda não 

iniciadas. Em resposta o GTW alegou que devido à crise econômica que atingiu o setor a 

partir de 2010, os investimentos foram reestruturados e que não há previsão de conclusão da 

mesma. 

 Além dessa forma de expansão da logística na região, existe também, uma mais 

recente, do ano de 2011, que é a construção do trecho da FNS que conectará os municípios de 

Santa Helena de Goiás (GO) a Estrela do Oeste (SP). Essa obra vai passar por alguns 

municípios do Triângulo Mineiro, incluindo a região de Iturama.   

 

Mapa 1 - Região de Iturama (MG): trechos pavimentados através das PPP. 

 
Fonte: Próprio autor (2016) 

 

No município de Iturama (MG), a ferrovia irá passar, quando for concluída, 

aproximadamente a 2 km da Usina Coruripe (Mapa 2). Segundo informações de campo
5
, a 

viabilidade da construção nas proximidades da usina contou com influências políticas e 

econômicas que o GTW possui na região. Na Figura 8 pode-se visualizar o estágio da obra, 

em um trecho do percurso da FNS, próximo a Usina Coruripe do município de Iturama (MG).  

                                                 
5
Na entrevista de campo, em junho de 2015, com Weliton Alves (Diretor de Questões Política Salarial, Política 

Social e Previdência Social) do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Iturama, o mesmo alegou que o 

GTW participou das negociações com os responsáveis pela obra da FNS para passar na região de Iturama.  
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Depois que o trecho for concluído, a Usina Coruripe planeja construir um terminal de 

carga para conectar-se à linha ferroviária FNS. Essa ligação será no formato das chamadas 

―peras ferroviárias‖. As peras ferroviárias são usadas para mudar a direção de uma 

composição, não sendo necessária a execução de manobras, pois o trem entra por uma linha e 

dá uma volta completa na mesma. São utilizadas principalmente em terminais de cargas e/ou 

descargas, aonde o trem chega carrega e/ou descarrega e já segue viagem 

(PLANETAFERROVIA). 

O acesso da Usina Coruripe à FNS vai reduzir custos consideráveis no escoamento do 

açúcar, de acordo com entrevista de campo com um coordenador de operações financeiras da 

Usina, pois não vai ser necessário escoar o açúcar até o terminal de Fernandópolis, localizado 

a uma distância média de 100 km das usinas na região de Iturama.  

 

Mapa 2 - Brasil: Trecho em obras da FNS entre Santa Helena de Goiás (GO) a Estrela do Oeste (SP). 

 
Fonte: Próprio autor (2016) 

  

Para Castillo (2007, p. 41), o Estado é o único agente que tem a responsabilidade com 

a totalidade do território e da sociedade, o que distingue das grandes empresas, que usam os 

lugares, regiões e territórios (e suas populações) como recursos, isso acarreta questões
6
 

importantes para responder a ―agricultura corporativa‖ e o ―território hipotecado‖,  

 

 

                                                 
6
1) Como o avanço da agricultura corporativa influencia os investimentos em infraestruturas no território brasileiro?; 2) De 

que maneira as intervenções materiais e normativas que visam elevar os níveis de produtividade das empresas afetam o 

orçamento público nas três esferas de governo?; 3) Quais são as implicações disso para o conjunto da sociedade e para as 

populações locais? (CASTILLO, 2007, p. 41).  
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Considerações Finais 

 

 Em relação à área plantada com cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro, entre os anos 

de 2000 a 2012, ocorreu um crescimento de 345%, com a instalação de 12 usinas. A região de 

Iturama localizada nesse eixo de expansão, entre as divisas do estado de São Paulo, Goiás e 

Mato Grosso do Sul, presenciou crescimento de pouco mais de 150% de sua área plantada 

com cana-de-açúcar com a instalação de três novas usinas. A região de Iturama conta com a 

vantagem, conforme Castillo e Camelini (2012, p. 11) de sua contiguidade com o estado de 

São Paulo, que por sua vez reúne a sede dos principais grupos usineiros, as indústrias de bens 

de capital e serviços associados, os centros de biotecnologia, além de importante 

infraestrutura para o escoamento da produção destinada à exportação, como é o caso do 

açúcar produzido pelo GTW, transportado pela linha férrea concedida à Rumo Logística 

através do terminal de cargas de Fernandópolis/SP. 

Com a instalação e expansão do GTW na região de Iturama (MG), houve atração em 

investimentos de infraestruturas, sobretudo, na pavimentação de estradas e na implantação de 

uma linha férrea, ainda em construção, o que implica em um uso corporativo do território 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Na região de Iturama, a expansão do sistema logístico ocorreu por meio das chamadas 

Parceria Público-Privada (PPP), entre o Grupo e o Estado de Minas Gerais. Daí uma forma 

híbrida de investimento da demanda corporativa. Ao todo foram assinados quatro contratos de 

PPP, entre o GTW e o estado de Minas Gerais. O primeiro no ano de 1998, o segundo em 

2003, outro em 2005 e o último em 2009. Desses quatro contratos, dois deles foram 

executados na região de Iturama. Os contratos executados somaram uma quantia de R$ 209,0 

milhões
7
, que resultou na pavimentação de 149,3 km.  

Além disso, outra forma de uso corporativo na região é a construção do trecho da 

FNS, iniciado em 2011 que conectará os municípios de Santa Helena de Goiás (GO) a Estrela 

do Oeste (SP). No município de Iturama (MG), a ferrovia irá passar a aproximadamente 2 km 

da Usina Coruripe. Segundo informações de campo, a viabilidade da construção nas 

proximidades da usina contou com influências políticas e econômicas do GTW
8
.  

                                                 
7
Valor corrigido de acordo com o IPCA/IBGE – 2015.  

8
Na entrevista de campo, em junho de 2015, com Weliton Alves (Diretor de Questões Política Salarial, Política 

Social e Previdência Social) do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Iturama, o mesmo alegou que o 

GTW participou das negociações com os responsáveis pela obra da FNS para passar na região de Iturama. 
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Resumo:O presente texto visa discutir as expressões da colonialidade na construção da barragem de Lajeado 

no Rio Tocantins e seus impactos sobre o território Xerente, bem como a implantação do Programa de 

Compensação Ambiental Xerente e seus desdobramentos sobre o povo e a natureza. A barragem de Lajeado 

entrou em funcionamento no ano de 2002 e causou impactos socioespaciais significativos, tais como: alagamento 

de áreas agricultáveis, perdas de espécies da fauna e da flora, expropriação de famílias de suas terras, dentre 

outros. No caso dos povos indígenas Xerente, dentre os vários impactos, o barramento do rio diminuiu a área 

agricultável e o fluxo migratório dos peixes, principal fonte de proteína do grupo. Assim, as medidas 

compensatórias implantadas pela empresa construtora não resultaram efeitos positivos, aprofundando ainda mais 

o processo de precarização do território. O texto assentou-se em uma revisão teórica sobre o tema proposto 

seguido por informações colhidas em pesquisas de campo iniciadas em 2012 nas Aldeias Salto e Porteira. 

Palavras-chave: Colonialidade; Lajeado; Procambix; Xerente. 

 

 

Resumen:El presente texto pretende discutir las expresiones de la colonialidad en la construcción de la represa 

de Lajeado en el Río Tocantins y sus impactos sobre el territorio Xerente, así como la implantación del 

Programa de Compensação Ambiental Xerente y sus desdoblamientos sobre el pueblo y la naturaleza. La represa 

de Lajeado entró en funcionamiento en el año 2002 y causó impactos socioespaciales significativos, tales como: 

inundación de áreas cultivables, pérdidas de especies de la fauna y de la flora, expropiación de familias de sus 

tierras, entre otros. En el caso de los pueblos indígenas Xerente, entre los diversos impactos, el bus del río 

disminuyó el área cultivable y el flujo migratorio de los peces, principal fuente de proteína del grupo. Así, las 

medidas compensatorias implantadas por la empresa constructora no resultaron efectos positivos, profundizando 

aún más el proceso de precarización del territorio. El texto se asentó en una revisión teórica sobre el tema 

propuesto seguido por informaciones recogidas en encuestas de campo iniciadas en 2012 en las Aldeas Salto y 

Porteira. 

Palabras Claves: Colonialidad; Lajeado; Procambix; Xerente. 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, nas diversas áreas do conhecimento, tem crescido o número de 

pesquisas que tratam da matriz energética brasileira e os impactos sobre a sociedade e sobre a 

natureza que ela acarreta. O crescente interesse pelo tema se justifica ao aumento da 
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construção de grandes empreendimentos barrageiros e seus impactos sobre o meio ambiente e 

a população local, principalmente a de camponeses e a de indígenas e; que as medidas 

compensatórias quando existem, não tem suprido as perdas sofridas pelos atingidos. No 

entanto, apesar do considerável número de trabalhos sobre esse tema na Geografia há, ainda, 

uma lacuna no que se refere ao modelo colonialista por trás da implantação desses mega-

projetos. Essa colonialidade se caracteriza por um modelo de desenvolvimento imposto por 

agentes econômicos localizados, sobretudo, nos países do norte, em que a natureza e os povos 

do sul são considerados mercadoria, e aos que se opõem a isso, são considerados um atraso 

para o referido sistema. Assim, os projetos de desenvolvimento são impostos numa relação de 

poder e de saber onde o que está fora do território é considerado moderno, avançado; e o que 

está dentro do território é considerado atrasado e estorvo para o desenvolvimento. 

Diante disso, o presente texto visa discutir as expressões da colonialidade na 

construção da barragem de Lajeado no Rio Tocantins e seus impactos sobre o território 

Xerente, bem como a implantação do Programa de Compensação Ambiental Xerente 

(Procambix) e seus desdobramentos sobre o povo e a natureza. Para alcançar esse fim, o texto 

assentou-se sobre uma revisão teórica sobre o tema proposto seguido por informações 

colhidas em pesquisas de campo iniciadas em 2012 nas Aldeias Salto e Porteira. 

 

Sobre a colonialidade: algumas aproximações teóricas 

 

Porto-Gonçalves (2006)chama atenção para as armadilhas de um conhecimento 

herdado da modernidade, que é ele mesmo parte do problema ambiental em que vivemos. 

Esse modelo começou na expansão do capitalismo a partir da Europa, sobretudo, no século 

das luzes (sec. XVII) e que dura até os dias de hoje, em que a natureza foi dessacralizada e 

transformada em mercadoria. Trata-se de um antropocentrismo ou eurocentrismo (ou 

colonialismo) que impõe (ou busca homogeneizar) territórios, culturas, modos de vidas e 

saberes. Os diversos saberes e sabores, os diversos povos de diversas matrizes lingüísticas são 

marginalizados.  

Porto-Gonçalves (2006, p. 275) ressalta que esse conhecimento marginalizado pelo 

colonialismo europeu é um dos maiores patrimônios de que a humanidade dispõe e a 

―diversidade de cultivares, forjadas nos mais diferentes nichos, adaptados à seca e à umidade, 

a altitudes e as mais diversas, assim como soluções para manter, pela cultura (conhecimento 
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técnico, mítico e religioso), o equilíbrio das espécies eleitas, selecionadas e cultivadas‖. 

Assim, para o autor, há uma forte correlação entre a agricultura e a expansão e consolidação 

dos diversos troncos linguísticos existentes no planeta. Assim, os problemas ambientais é uma 

questão de ordem ética, filosófica e política. Pensando assim, desvia-se de um caminho fácil 

que nos tem sido oferecido, principalmente pelos meios de comunicação, a de que temos que 

nos debruçar sobre soluções práticas, técnicas, para resolver os graves problemas de poluição, 

de desmatamento e de erosão. 

Quijano (2005, p. 107) nos conduzirá a uma ideia de um mundo moderno-colonial em 

que a ―América constitui-se como o primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de 

vocação mundial e, desse modo e por isso, como a primeira id-entidade da modernidade‖. O 

autor apontou dois eixos fundamentais importantes na imposição desse padrão de poder: 

[...] Por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e 

conquistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura 

biológica que situava a uns em situação natural de inferioridade em relação a 

outros. Essa ideia foi assumida pelos conquistadores como o principal 

elemento constitutivo, fundacional (sic) das relações de dominação que a 

conquista exigia. Nessas bases, consequentemente, foi classificada a 

população da América, e mais tarde, do mundo, nesse novo padrão de poder. 

Por outro lado, a articulação de todas as formas históricas de controle do 

trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do 

mercado mundial (QUIJANO, 2005, p. 110). 

A ideia de raça foi, então, o eixo fundante para a constituição histórica da América e, 

também, para todas as formas de controle e de exploração do trabalho e de controle da 

produção, da apropriação e da distribuição de recursos que foram articuladas em torno da 

relação capital-trabalho e do mercado mundial. Incluíram-se a escravidão, a servidão, a 

pequena produção mercantil, a reciprocidade e o salário. 

Ao analisar a primazia dos saberes coloniais e eurocêntricos nas ciências sociais, 

Lander (2005) salienta que o neoliberalismo deve ser debatido e combatido como um discurso 

hegemônico de um modelo civilizatório que busca homogeneizar as relações sociais a partir 

do modelo imposto pela Europa e não como teoria econômica, como acontece na maioria das 

análises sobre a sociedade. Acrescenta também que, a expressão mais potente da eficácia do 

pensamento científico moderno é a naturalização das relações sociais. 

Coronil (2005) destaca em suas análises algumas ideias fundantes dos saberes sociais 

modernos e das implicações da exclusão do espaço e da natureza. Assim, nenhuma 
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generalização pode fazer justiça a diversidade e complexidade do tratamento da natureza na 

teoria social ocidental. 

Os paradigmas dominantes tendem a reproduzir os pressupostos que 

atravessam a cultura moderna, na qual a natureza é mais um pressuposto. As 

visões do progresso histórico posteriores ao Iluminismo afirmam a primazia 

do tempo sobre o espaço e da cultura sobre a natureza. Nos termos dessas 

polaridades, a natureza está tão profundamente associada a espaço e 

geografia que estas categorias freqüentemente se apresentam como 

metáforas uma da outra. Ao diferenciá-las, os historiadores e cientistas 

sociais usualmente apresentam o espaço ou a geografia como um cenário 

inerte no qual têm lugar os eventos históricos, e a natureza como o material 

passivo com o qual os seres humanos constroem seu mundo. A separação da 

geografia e da história e o domínio do tempo sobre o espaço têm o efeito de 

produzir imagens de sociedades separadas de seu ambiente material, como se 

surgissem do nada. (CORONIL, 2005, p. 51). 

Assim, reconhecer o papel da natureza no capitalismo expande e modifica as 

referências temporais e geográficas que delimitam as narrativas dominantes da modernidade. 

Ao enfocar a relação constitutiva entre o capitalismo e o colonialismo, ajuda a modificar a 

compreensão convencional da dinâmica e a história do capitalismo em dois aspectos: ―Em 

primeiro lugar, oferece uma maior compreensão do papel da natureza no processo de 

formação da riqueza; em segundo, amplia os agentes do capitalismo não somente na Europa, 

mas em todo mundo (CORONIL, 2005, p. 51). 

Por fim, é importante ressaltar que concordamos com Dussel (2005, p. 29) quando 

coloca que a crítica ao pensamento moderno não se trata de um projeto pré-moderno, como 

afirmação folclórica do passado, nem um projeto antimoderno de grupos conservadores, de 

direita, de grupos nazistas, fascistas ou populistas, nem de um de um pós-modernismo como 

negação da modernidade como crítica de toda razão para cair no irracionalismo niilista. Trata-

se, isso sim, de um ―projeto trans-moderno (e seria então uma ―trans-modernidade‖) por 

subsunção real do caráter emancipador racional da modernidade e de sua alteridade negada 

(―o Outro‖) da modernidade, por negação de seu caráter mítico‖ 

 

Os Xerente 

 

O povo Xerente se autodenomina Akwe e forma junto com os Xavante, de Mato 

Grosso, o ramo central das sociedades de língua Jê. Essa população tem um longo histórico de 

conflitos com a população não-indígena desde a colonização do Brasil, além de atingidos por 
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grandes epidemias no século XVIII, fatores estes responsáveis pelo acentuado declínio 

demográfico dessa sociedade (RIBEIRO, 1996; MELATTI, 2007). Atualmente, conforme 

Lima (2016) os Xerente somam uma população em torno de 1500 habitantes, distribuídos em 

74 aldeias, sendo que a maior concentração populacional está nas aldeias Porteira, Salto, Funil 

e Brejo Comprido. Organizam-se através de duas metades que formam os clãs ou partidos. 

Assim, os Kritó, os Kuzã e os Kbazi formam a metade Doi e os Wahirê, os Kremprehi e os 

Krozakê formam a metade Wahirê. Ocupam atualmente as Terras indígenas Xerente, com 

167.542ha e Funil com 15.703ha, ambas regularizadas (MOI, 2007; MELO 2007; 

SCHROEDER, 2010). 

Como mostra o mapa 1, território Xerente está localizado na Região geoeconômica da 

Amazônia, à margem direita do Rio Tocantins, próximo a cidade de Tocantínia (TO), 

município este em que os Xerente têm fortes ligações políticas e econômicas. 

 

 
Fonte: Programa de Produção de Materiais Didáticos para a Escola Xerente, UFT 

Org. SIEBEN, A., 2015. 

 

Dista-se cerca de 70 km ao norte de Palmas, Capital do Estado, sendo esta localização 

estratégica o que faz do seu território, desde a fundação do Estado do Tocantins, em 1988, 

foco das atenções regionais e nacionais para construção de hidrelétricas e de rodovias, como é 
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o caso da Belém-Brasília. Dentre esses empreendimentos a construção da UHE de Lajeado é 

considerada a mais impactante, dada as alterações que esta causou nos seus territórios. Apesar 

desses percalços, vale ressaltar que a língua materna é forte e presente no cotidiano desse 

povo e muitos dos idosos e a maioria das crianças não compreendem bem a língua 

portuguesa. As crianças, por exemplo, só têm acesso ao português quando estão no quinto ano 

do Ensino Fundamental. Esse fator faz com que a cultura Xerente continue viva. 

 

A construção da barragem de Lajeado e a imposição do Programa de Compensação 

Ambiental Xerente 

 

A UHE de Lajeado entrou em funcionamento em 2002 e está localizada no rio 

Tocantins abrangendo 750 km
2
de área total e atingem os municípios de Lajeado, Miracema 

do Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras. A implantação da 

barragem, além trazer sérios problemas à população local, como a inundação de terras 

agricultáveis e a expulsão dos camponeses, atingiu também, as aldeias Xerente, em especial 

as que ficam às margens do Rio Tocantins. 

A construção da UHE de Lajeado se deu em um contexto em que a política econômica 

brasileira na década de 1990, caracterizada pelo neoliberalismo em abertura do país ao capital 

estrangeiro, teve como um dos seus principais eixos a construção de barragens para a 

produção e transmissão de energia elétrica, para o fortalecimento do Modo de Produção 

Capitalista. Aliada a isso, Zitzke (2007) ressalta a lógica da criação e a consolidação do estado 

do Tocantins. Para o autor, o Estado recém-criado, comprometido com uma elite capitalizada 

e uma proposta econômica neocolonial e permissiva ao capital privado, influenciou 

diretamente o processo de remanejamento e compensação pelas perdas das comunidades 

ribeirinhas atingidas pela referida UHE. Ressalta que, mesmo estando localizada num rio 

federal, a obra foi, por negociações políticas, licenciada pelo órgão ambiental estadual, o 

Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). Neste sentido, o ―empreendedor não teve 

muitas dificuldades para cumprir o cronograma da obra, bem como atender os itens previstos 

nos Planos Básicos Ambientais‖ (ZITZKE, 2007, p.28). 

Assim, a referida usina nasce como um projeto moderno que buscou integrar essa 

região da Amazônia ao desenvolvimento nacional com a promessa de progresso social, 

principalmente as áreas atingidas. Contraditoriamente a isso, o progresso não chegou a todos 
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da mesma forma e intensidade. Sendo um projeto imposto visando, sobretudo, ―os interesses 

de fora do território‖ (PORTO-GONÇALVES, 2012), os impactos decorrentes da referida 

Usina sobre esse território foram inúmeros, tais como: a) perda de parte da biodiversidade da 

fauna e da flora; b) diminuição da área de abrangência dos Xerente; c) diminuição na 

quantidade de peixe, principal fonte de proteínas dos Xerente; d) diminuição da quantidade de 

alimentos, uma vez que os Xerente praticam a cultura de várzeas, às margens do rio, o que 

assegurava a totalidade dos alimentos para toda a Comunidade, como: arroz, milho, feijão e 

mandioca. Assim, com o barramento do rio, o fluxo das águas foi alterado, o que prejudicou a 

vazante, que fertilizava as plantações. 

A prática da roça de vazante está inserida no contexto dos Xerente a milhares de anos 

que para Porto-Gonçalves (2006) é um conhecimento que ganha enorme importância, pois se 

sabe que as cheias e a vazante repõem a fertilidade do solo. A construção da barragem de 

Lajeado alterou o fluxo do rio que conforme o grupo houve uma diminuição significativa de 

alimentos, o que tem feito com que eles se tornassem dependentes de cestas básicas oferecidas 

pelo Estado, aprofundando, dessa forma, a precarização do território. 

Durante a implantação de Lajeado a partir de 1996 foram realizadas algumas 

audiências públicas nas cidades atingidas que conforme os Xerente, os mesmos não foram 

convidados e muito menos ouvidos. Tais audiências foram conduzidas por uma linguagem 

técnica de difícil entendimento para os leigos. Diante disso, foram marcadas por fortes 

manifestações sociais, principalmente por ambientalistas que denunciavam as mazelas e as 

manobras políticas feitas para a realização da obra. Diante disso, em 1998 o Ministério 

Público do Tocantins entrou com uma ação contra a empresa apontando várias irregularidades 

na construção da Usina. Uma delas é de que os povos indígenas atingidos pelo 

empreendimento não foram ouvidos e não foram convidados a participarem das discussões 

públicas. Com isso, apontaram vários problemas no Estudo de Impacto Ambiental, uma vez 

que este não contemplava os povos indígenas, além de outras deficiências no levantamento 

dos impactos. 

A partir disso a INVESTCO S. A.
1
 contratou uma empresa de Mato Grosso que, em 

parceria com a FUNAI, produziu o Procambix. Esse programa teve como objetivo 

―implementar ações para mitigar e compensar os Xerente quanto a impactos ambientais 

                                                 
1
A Investco S. A. é uma sociedade regida por ações e criada para construção da UHE de Lajeado. É formada 

pelo grupo REDE, EDP, CEB e CMS Energy, todas estrangeiras. 
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decorrentes da construção e funcionamento da UHE de Lajeado, garantindo assim a 

sobrevivência física e cultural do grupo e a integridade física das Terras indígenas Xerente e 

Funil‖ (INVESTCO S. A./FUNAI, 2001, p. 7). Dentro desses objetivos foram criados alguns 

subprogramas, tais como: a) redução de impactos ambientais ao ecossistema das Terras 

Indígenas; b) segurança alimentar e geração de renda; c) cultura e cidadania, e; d) apoio 

administrativo e técnico para execução do programa. O conselho gestor desse programa ficou 

a cargo de 6 índios Xerente eleitos por Posto Indígena em assembleia e 6 não-índios 

representados pela FUNAI, Ministério Público Federal, IBAMA, INVESTCO, Naturatins, 

Fórum das ONG‘s. O projeto teve duração de 5 anos e foram investidos 10 milhões de reais 

no total. 

Antes de qualquer afirmação apressada, há que se aprofundar e avaliar os impactos 

desses subprogramas sobre os territórios indígenas. De fato, os subprogramas de redução dos 

impactos ambientais ao ecossistema indígena diminuíram os impactos? É importante salientar 

que o ecossistema para os indígenas tem um significado mítico, sagrado. É junto a esse espaço 

complexo que os indígenas constroem suas vidas, buscam seus deuses, fazem seus rituais, 

guardam suas almas, retiram seus alimentos e lhe rende homenagens retirando da natureza o 

nome dos recém-nascidos da aldeia. Os Xerente relatam que a implantação da UHE destruiu a 

natureza e trouxe sérios problemas aos seus modos de vida, como mostra o depoimento do 

Senhor João Sozẽ Xerente (cerca de 80 anos)
2
. ―[...] a nossa natureza foi destruída pela cobiça 

dos homens e agora ela está revoltada. Ela não dá mais comida como dava antigamente e as 

almas foram embora. Os nossos rios não dão mais peixes como antes e as nossas crianças já 

nascem doentes [...]‖. Assim, é importante perceber que o ecossistema é o fio condutor da 

vida Xerente. Quando este é alterado, sua cultura, sua cidadania e sua soberania alimentar 

ficam comprometidas. Isso mostra a importância da natureza para a constituição territorial 

desse povo. Torna-se basilar analisar as contradições entre a natureza para os povos indígenas 

e a natureza para os agentes do capital, como sugere Escobar (2005) e Porto-Gonçalves 

(2012).  

Diante de uma verificação empírica é importante também, destacar algumas questões 

com relação à soberania alimentar. A INVESTCO investiu cerca de 124 mil reais para os 

projetos de meliponicultura, de apicultura, de roça mecanizada, de quintais, de piscicultura e 

                                                 
2
Depoimento colhido em 09 de março de 2013, na aldeia Porteira. O Sr. João Sozẽ Xerente é o conselheiro da 

aldeia, situação de importância significativa para os indígenas. 
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manejo e de bancos de sementes. Porém, é válido lembrar que grande parte dos projetos 

citados não faz parte da cultura Xerente. Esse povo, antes da construção da barragem eram 

autossustentáveis em mandioca, arroz, feijão, banana, dentre outros que eram produzidos nas 

várzeas do rio. Com a alteração do seu fluxo devido ao seu barramento, os Xerente perderam 

parte significativa da área de produção e também houve a diminuição de uma quantidade 

significativa de peixes, principal fonte de proteína na sua pirâmide alimentar. 

No caso da roça mecanizada, os indígenas salientam que não tiveram autonomia para 

decidir quais sementes seriam cultivadas e muito menos não tiveram conhecimento de como o 

recurso foi aplicado, pois mesmo com a participação deles no conselho gestor, os mesmos não 

foram ouvidos, além do programa prosseguir com uma linguagem técnica de difícil 

entendimento pelos indígenas. Atualmente é produzido arroz, feijão e milho e que para eles 

não são suficientes para o sustento das famílias. Nesse sentido, dado a falta de alimentos os 

mesmos se tornaram dependentes de cestas básicas oferecidas pela prefeitura de Tocantínia e 

também por ajuda de terceiros. Outros projetos como a meliponicultura, a apicultura e a 

piscicultura não tiveram o resultado esperado. Conforme os indígenas as orientações e 

assistência técnica oferecidas, não surtiram efeitos cabendo, portanto, no decorrer da pesquisa 

investigar como foram feitas essas assistências e qual em quais perspectivas foram feitas. 

Outra questão importante a ser ressaltada é que a diminuição de peixes alterou 

profundamente o ritmo das principais festas/rituais Xerente, como a ―festa de dar nomes 

(Wakê) ‖, ―homenagem aos mortos (Kuprê) ‖, ―Padi (tamanduá bandeira) ‖, ―corrida da tora‖. 

Essas festas/rituais, conforme os indígenas duravam até 30 dias em média e que juntavam os 

―parentes‖ da própria aldeia e de outras aldeias distantes, e a principal alimentação vinhados 

peixes do rio que segundo eles mesmos poderiam ―ser pescados com as mãos‖. Com a 

diminuição dos peixes o ritmo das festas diminuiu, pois não há como alimentar tantos 

visitantes. Só a ―festa de dar nomes durava cerca de 30 dias e hoje ela dura apenas uma 

semana e já não recebe mais tantos ―parentes‖ de outras aldeias. 

Diversos autores da Geografia, tais como: Porto-Gonçalves (2006), Saquet (2007) e 

Haesbaert (2014) têm ressaltado as relações de poder (de dominação e de subordinação) como 

fatores basilares para a compreensão do território. Essas relações de poder envolvem a 

política, a cultura, a economia, o povo, a natureza e também a autonomia e a liberdade e 

enfim, a emancipação social. Corroborando essa ideia, entendemos que para discutir políticas 

públicas para o fortalecimento das comunidades indígenas, o território deve assumir um papel 
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indispensável no sentido de pensar a emancipação política, cultural e econômica desse povo.  

Nessa perspectiva, Porto-Gonçalves (2015, p. 70) analisando a região Amazônica ressalta que 

a problemática indígena ―coloca-nos desafios de novo tipo para uma política com a região (e 

não para a região) até aqui não enfrentados com toda a riqueza que ela comporta, a começar 

pelo conhecimento secularmente acumulado‖ pelos povos originários, que o conhecimento 

eurocêntrico teima em desconsiderar conforme ressalta, também, Sousa Santos (2010). 

Perante essas peculiaridades do conceito de território, ele sai da abstração para a 

realidade concreta, tornando-se ponto fundante nos discursos dos movimentos sociais, da 

sociedade civil organizada e na implantação de políticas públicas para o desenvolvimento 

local por parte do Estado. Assim, antes de qualquer coisa, é importante pensar de que 

território está se falando. No caso das políticas de desenvolvimento territorial, sua lógica tem 

sido a emancipação social ou a subordinação dos povos à lógica do capital? O que se entende 

por desenvolvimento e o que está por trás dele? 

Lander (2005) salienta que vivemos em um período que impera não o colonialismo 

clássico em que a metrópole detinha poder do território, mas sim do neocolonialismo que se 

caracteriza pela dependência territorial e política, prevalecendo relações comerciais desiguais 

e preconceitos contra a cultura local e costumes tradicionais. 

Conforme já dissemos, a construção de Lajeado trouxe impactos significativos aos 

Xerente, principalmente na alimentação. Além disso, o Procambix não produziu os resultados 

esperados pelo projeto. Os Xerente continuam com sérios problemas no que se refere à 

soberania alimentar e manutenção de sua cultura. O Programa trouxe, também, vários 

conflitos dentro dessa comunidade, ocasionando inclusive dispersão territorial, formando 

novas aldeias. Para se ter uma ideia a quantidade de aldeias saltou de 52 em 2008 para 74 em 

2016. Os indígenas relatam que um dos principais motivos para isso foi os inúmeros 

desentendimentos na implantação dos programas. 

 

Considerações Finais 

 

Conforme já mencionado, a construção da barragem de Lajeado se deu em um 

contexto de implantação de políticas neoliberais cujo objetivo é abrir o país ao capital 

estrangeiro. Nesse sentido, a implantação de mega-projetos em território brasileiro se deu sob 
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uma lógica estritamente econômica, impactando negativamente povos, culturas e dilapidando 

dos recursos naturais, conforme salientou Porto-Gonçalves (2006). 

Na atualidade vivemos uma espécie de colonialismo, mas não aquele colonialismo 

clássico em que a metrópole tinha a posse do território, mas sim, aquilo que muitos autores 

chamam de neocolonialismo em que, o modelo de desenvolvimento ainda é baseado em 

modelos dos países do norte, sobretudo da Europa. Esse modelo discrimina culturas e povos 

do sul, precariza territórios e altera a natureza em razão de um modelo econômico onde 

sociedade e natureza são transformadas em capital. Assim, há uma contradição entre o 

entendimento de natureza para os povos indígenas e aquele entendido pelos agentes do 

capital. Para o primeiro, a natureza é a base da vida e para o segundo, a natureza é fonte de 

recursos a serem transformados em capital. No caso do objeto em foco, a construção de 

Lajeado é parte desse modelo de desenvolvimento em que a natureza foi transformada em 

capital e que os Xerente além de não serem ouvidos, foram considerados uma barreira ao 

‗progresso‘ e o Procambix foi muito mais a imposição de um modelo de modernidade em que 

não levou em consideração a cultura e o modo de vida Xerente. 
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Resumo:O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia que possa medir os efeitos das compras 

institucionais de alimentos produzidos por agricultores familiares para programas públicos de alimentação 

escolar de diferentes regiões, e da gestão municipal do programa para este tipo de compras. Para alcançar esse 

propósito foi feita uma revisão bibliográfica e pesquisas para a produção da base teórica do conteúdo referente à 

análise, das políticas públicas direcionadas para a melhoria de uma alimentação mais saudável para os 

estudantes, beneficiando também os agricultores familiares. Desta forma, apresentamos nova metodologia 

direcionada para uma análise profunda, em especial, em duas dimensões que possa caracterizar em termos 

econômicos e sociais os efeitos destas compras. 

Palavras-chave:agricultura familiar; políticas públicas, segurança alimentar. 

 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo es presentar una metodología que pueda medir los efectos de las compras 

institucionales de alimentos producidos por agricultores familiares para programas públicos de alimentación 

escolar de diferentes regiones, y la gestión municipal del programa para este tipo de compras. Para alcanzar ese 

propósito se realizó una revisión bibliográfica e investigaciones para la producción de la base teórica del 

contenido referente al análisis, de las políticas públicas dirigidas a la mejora de una alimentación más sana para 

los estudiantes, beneficiando también a los agricultores familiares. De esta forma, presentamos nueva 

metodología dirigida a un análisis profundo, en especial, en dos dimensiones que pueda caracterizar en términos 

económicos y sociales los efectos de estas compras. 

Palabras Claves:agricultura familiar; politicas públicas, seguridad alimentaria. 

 

Introdução 
 

Em relação ao campo da pesquisa científica e tecnológica, o presente trabalho, quer 

apresentar uma metodologia que possa ser utilizada para verificar até que ponto as compras 

institucionais de alimentos produzidos por agricultores familiares para programas públicos 
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direcionados para à alimentação escolar colaboram para a melhoria nutricional das refeições 

servidas aos alunos e para o aumento de renda e melhoras nas condições de vida desses 

agricultores. 

Uma base conceitual importante para esta metodologia está sendo nomeado de Home-

Grown School Feeding - HGSF (ESPEJO; BURBANO; GALLIANO, 2009; BUNDY et al., 

2009). Considera-se possível, através da compra local de alimentos, estimular o 

desenvolvimento da agricultura familiar, ao mesmo tempo, em que são adquiridos produtos in 

natura ou com baixo grau de processamento, em vez de produtos ultraprocessados com menor 

qualidade nutricional e não produzidos localmente. A premissa básica é que, de um lado, a 

baixa produtividade e o frágil desenvolvimento de mercados agrícolas locais e, de outro, os 

restritos resultados nutricionais são mutuamente reforçados promovendo a insegurança 

alimentar. Entende-se assim, que as compras institucionais poderiam transformar tal situação, 

pelo menos parcialmente, em um ciclo virtuoso, beneficiando os agricultores familiares pelo 

aumento de produtividade, renda e possibilidades de desenvolvimento, somado aos efeitos 

benéficos à nutrição dos estudantes e a saúde pública (TRICHES, 2015). 

 No Brasil, no século XXI foram criados dois programas que permitem a compra 

institucional de produtos alimentícios originários de agricultores familiares. O primeiro foi o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultora Familiar (PAA), instituído em 2 julho de 

2003, na esfera do Programa Fome Zero do Governo Federal, através da Lei 10.696/03, 

regulamentada, inicialmente, pelo Decreto 4.772 de 2 de julho de 2003. Um dos objetivos do 

PAA é servir de canal alternativo de escoamento da produção dos agricultores familiares, 

comprando-se alimentos por preços (previamente fixados) acima dos preços ao produtor, 

oferecidos nos canais tradicionais de comercialização, contribuindo para elevação da renda 

dos agricultores. Desde o início, parte considerável dos alimentos adquiridos via PAA foi 

direcionada a serviços públicos de alimentação escolar, além do atendimento de restaurantes 

populares, hospitais públicos e pessoas sob os cuidados de ações públicas promovidas pela 

assistência social.  

O segundo instrumento legal instituído derivou da regulamentação do Programa 

Nacional de Alimentação escolar (PNAE), através da Lei Federal 11.947/2009, de 16 de 

junho de 2009. Entre as suas diretrizes, está o estímulo à melhoria da qualidade nutricional e 

diversidade da alimentação escolar, maior uso de produtos in natura, ao mesmo tempo em 

que se propõe a constituir mercado específico para produtos agropecuários, produzidos por 
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agricultores familiares. Isto é explicitado pelo Artigo 14 da Lei 11. 947/09, que determina 

que, do total de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de desenvolvimento da 

Educação (FNDE) aos estados e municípios para gastos na alimentação escolar, no mínimo 

30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos de agricultores 

familiares ou de suas organizações. 

Já há um número considerável de estudos e pesquisas no Brasil sobre o 

Desenvolvimento das compras institucionais de alimentos. Contudo, julga-se importante que 

novas pesquisas e metodologias sejam desenvolvidas, explorando questões como os fluxos 

regionais de produtos entre fornecedores e demandantes públicos de produtos para a 

alimentação escolar, adaptações administrativas e operacionais dos serviços municipais de 

alimentação escolar, análise comparativa dos preços praticados no cumprimento do Artigo 14 

e a afetividade de se promover aumento da renda dos agricultores familiares.  

 

Metodologia 
 

 A metodologia utilizada para a produção deste artigo foi baseada em uma revisão 

bibliográfica e em pesquisas para a produção da base teórica do conteúdo referente à análise 

das políticas públicas direcionadas para a melhoria de uma alimentação mais saudável, que 

favoreça também o agricultor familiar. A realização do artigo foi dividida em dois passos. 

Primeiro, foi a pesquisa e revisão bibliográfica, essa etapa foram feitas pesquisas e 

revisões bibliográficas, por se tratar de um tema amplo. Foram utilizados textos técnicos e 

acadêmicos, em especial livros e artigos, das mais variadas fontes de informação, por 

exemplo: instituições de pesquisa, órgãos do governo federal. 

Segundo, foi um levantamento complementar de informações, que possui a finalidade 

de completar as possíveis omissões deixadas pelo levantamento realizado na etapa a anterior. 

Respaldando uma nova pesquisa em outras fontes alternativas, uma etapa de reflexão mais 

profunda sobre o tema, que a partir do material coletado e sintetizado, buscando visões 

alternativas, ou melhor, desenvolver o conhecimento com referência do tema. 

 

Revisão Bibliográfica 
 

A contar da aprovação da Lei do PNAE, em 2009, a aplicação do Artigo 14 começou 

efetivamente em 2010. Em sete anos completados, ocorreu acúmulo de experiência dos 

agentes sociais envolvidos, entre eles, gestores municipais e estaduais de alimentação escolar, 
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nutricionistas, extensionistas rurais, agricultores familiares. Também surgiram variadas 

avaliações acadêmicas, divulgadas em artigos ou relatórios de pesquisa. A partir delas é que 

se pode pensar em novos aprofundamentos e pontos a se abordar em futuras pesquisas. 

Várias pesquisas têm verificado dificuldades para o agricultor acessar e permanecer 

neste mercado. Isso se relaciona a questões operacionais, estruturais e políticas como a 

organização dos agricultores, a dificuldade de logística, os preços pagos pelos produtos, a 

falta de formação e informação dos atores envolvidos, a falta de documentação dos 

agricultores, a desconfiança em relação ao poder público, a informalidade das agroindústrias, 

as estruturas inadequadas nas escolas, a ausência de articulação entre os gestores, os 

agricultores e celeumas políticas (BACCARIN et al., 2011; CORA; BELIK, 2012; TRICHES; 

SCHNEIDER, 2012; BEZERRA et al., 2013; SARAIVA et al., 2013; SOARES et al., 2013; 

BEVILAQUA; TRICHES, 2014; TRICHES; GRISA, 2015). 

Conforme a pesquisa efetivada pelo FNDE (PNAE, 2010), os desafios apontados pelos 

gestores da educação para atender a nova legislação foi em ordem decrescente: a organização 

dos agricultores, a dificuldade de logística, a inexistência de formação dos atores envolvidos, 

a ausência do PAA no município, a falta de documentação dos agricultores, a desconfiança 

dos mesmos em relação ao poder público, a inexistência de agricultura familiar no local, 

estruturas inadequadas nas escolas e falta de articulação entre os gestores e os agricultores.  

A agricultura familiar apresenta um perfil social, econômico, cultural e ambiental 

afeito à promoção da segurança alimentar e nutricional, por sua tendência ao fortalecimento 

das estratégias de autoconsumo, diversificação e integração das atividades produtivas e na 

busca pela inserção em circuitos locais e regionais de comercialização, grande parte das vezes 

de produtos in natura ou com baixo grau de processamento (PLOEG, 2008; PEREZ-

CASSARINO, 2012; HESPANHOL, 2000; LAMARCHE, 1993; ELIAS, 2007; CARNEIRO, 

1997; LEITE, 2011). 

Entretanto, o que se nota é a estruturação de um sistema agroalimentar que se 

direciona o oposto à garantia da SAN. Pode-se tomar o desenvolvimento de monocultura, 

cada vez mais dependentes de insumos químicos e sementes geneticamente modificadas. A 

retirada do estado enquanto ente regulador do mercado de alimentos dificulta seu acesso e 

prioriza o estabelecimento de circuitos longos de distribuição dos alimentos e a 

desterritorialização dos processos de produção, processamento, abastecimento e consumo dos 

alimentos (PEREZ-CASSARINO, 2012). 
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O Estado brasileiro na última década passou a discutir e elaborar políticas públicas 

com base nos conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SANS). Estes se 

assentam em dois componentes básicos: o alimentar, relacionado à produção, disponibilidade, 

comercialização e acesso ao alimento, e o nutricional, relacionado às práticas alimentares e à 

utilização biológica do alimento, portanto, ao estado de nutrição da população (CONSEA, 

2004).  

Isto é explicitado pelo Artigo 14 da Lei 11.947/09, que determina que, do total de 

recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) aos estados e municípios para gastos na alimentação escolar, no mínimo 30% devem 

ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos de agricultores familiares ou de 

suas organizações. 

Desta forma o PNAE, através do seu Artigo 14 busca fortalecer ou integrar o consumo 

nutricionalmente mais saudável de alimentos, com estímulos à produção e comercialização 

dos produtos da agricultura familiar. Isto se daria, por um lado, mediante a integração de 

políticas relacionadas à saúde e nutrição da população de escolares, e, por outro, mediante a 

criação de mercados para os agricultores familiares, inclusive com potencial para fomentar 

práticas de gestão ambiental. 

Na regulamentação do Artigo 14 foi determinado que as prefeituras municipais, aos 

realizarem as compras, devem dar preferência a agricultores familiares, e do empreendedor 

familiar rural ou de suas organizações, priorizando aqueles oriundos de assentamentos, 

comunidades indígenas ou quilombolas, que tenham produção com base agroecológica e 

pertencentes ao próprio município. Na inexistência de oferta local de alimentos oriundo da 

agricultura familiar, deve-se estabelecer a seguinte ordem de prioridade: agricultores do 

território rural (se existente), do estado e, por fim, de outros estados. Ao dar preferência aos 

agricultores do município, a legislação incentiva que os recursos federais recebidos circulem 

localmente, contribuindo para o desenvolvimento local. 

Nas últimas décadas, observa-se um fenômeno chamado ―transição nutricional‖ no 

Brasil, caracterizado por aumento dos índices de sobrepeso e de doenças crônicas não 

transmissíveis, associados ainda a grande, mas declinante, prevalência de deficit nutricionais 

(KAC e VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2003). 

Nas diretrizes do PNAE a melhoria da qualidade nutricional está relacionada com a 

elevação do consumo de produtos agrícolas in natura, como frutas, legumes e verduras. Por 
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serem, de maneira geral, muito perecíveis, sua oferta deveria ser garantida por agricultores 

locais, com prioridade aos familiares. 

Grande parte das prefeituras, tradicionalmente, vinha organizando suas compras de 

produtos da alimentação escolar através de licitações das quais participavam empresas 

fornecedoras especializadas, no mais das vezes, de produtos com considerável grau de 

processamento, contendo mais de um produto de origem agropecuária. Exemplos típicos são 

as bebidas lácteas achocolatadas, arroz com carne seca, sucos já preparados e açucarados, 

bolachas, etc.  

Ao se abordar a agricultura familiar brasileira, apesar do grande volume e diversidade 

da produção, a comercialização apresenta-se como um dos maiores gargalos a serem 

vencidos, sendo necessárias condições facilitadoras que permitam a criação/utilização de 

canais privilegiados para escoamento da produção (BATALHA; SOUZA FILHO, 2005). 

Apesar das dificuldades enfrentadas, vários estudos mostram que ainda permanece 

muito importante a participação da agricultura familiar no fornecimento de produtos 

destinados à alimentação no Brasil. Em 2006, os estabelecimentos familiares produziam 

87,0% da produção nacional de mandioca, 70,0% de feijão, 58,0% do leite e possuíam 59,0% 

do plantel dos suínos e 50,0% do plantel de aves (IBGE, 2009). Mas é real também o fato que 

em algumas cadeias já não predominam os agricultores familiares, como na do arroz, em que 

eles são responsáveis por 34% da produção.  

Na esfera do Programa Fome Zero do Governo Federal, foi criado o PAA, através da 

Lei 10.696/03, regulamentada inicialmente pelo Decreto 4.772 de 2 de julho de 2003. 

Também como já informado, a execução do PAA depende, inicialmente, da dotação 

orçamentária estabelecida para determinado ano e a participação de estados e municípios não 

é compulsória. Tem-se observado que, apesar de resultados positivos alcançados quanto à 

melhoria de renda por grupos de agricultores familiares, o alcance do PAA é restrito a alguns 

municípios e regiões brasileiras.  

Por sua vez, em 2003, a alimentação escolar apareceu como uma das ações priorizadas 

pelo Programa Fome Zero do Governo Federal e foi inserida em um contexto de mudança da 

concepção sobre o fornecimento da alimentação escolar, atrelada ao desenvolvimento local e 

à alimentação saudável e diversificada. Dessa forma, o alcance do Artigo 14 da Lei 

11.947/2009 é maior do que o previsto pelo PAA. Sua aplicação é compulsória e abrange 
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todos os municípios brasileiros que recebem recursos do FNDE para execução de ações de 

alimentação escolar.  

Seguindo nesta perspectiva, o Programa passou a se apresentar como um grande 

potencial para ser utilizado como uma política de caráter estruturante, ao abrir a possibilidade 

de adquirir os gêneros alimentícios de produtores locais, gerando renda e beneficiando 

pequenos agricultores e comerciantes (TRICHES, 2010). 

Nota – se que devido à grande importância das políticas públicas voltadas a Segurança 

Alimentar e Nutricional aplicada na alimentação escolar, têm-se a necessidade de utilizar 

metodologias que possam avaliar o desenvolvimento destas políticas e se estão sendo 

cumpridas de acordo com o que é proposto pela legislação. 

  

Desenvolvimento 
 

O tema abordado no texto acima explana sobre as variadas metodologias aplicadas 

para entender as políticas públicas direcionadas para a alimentação nutricional. Álvares 

Castaño et al. (2015) sugere uma metodologia que avaliar a alimentação e a nutrição, através 

de uma perspectiva de equidade, são apontadas variadas dimensões a serem avaliadas. 

Baseada na metodologia proposta por Álvares Castaño et al., (2015) optou-se em formular 

uma possível metodologia fundamentada em duas dimensões: a Gestão Municipal do 

Programa de Compras Institucionais (GMP) e outra, de Efeito sobre Agricultores Familiares 

de Diferentes Regiões (EAF). 

 

Primeira dimensão: Gestão Municipal do Programa de Compras Institucionais (GMP) 
 

 A GMP quer-se verificar questões como o nível de cumprimento do Artigo 14 da Lei 

Federal 11.947/2009 (Lei do PNAE) a qualidade do processo burocrático de compras e sua 

adaptabilidade às condições de agricultores familiares, as mudanças administrativas, no 

cardápio e na manipulação de alimentos trazidas pelo Artigo 14, o grau de articulação entre os 

diversos setores administrativos das prefeituras municipais envolvidos, a existência de ações 

de estímulo para maior organização e produção de alimentos dos agricultores familiares 

locais, as dificuldades dos agricultores familiares atenderem as exigências de qualidade e 

regularidade na oferta de produtos. 
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Basicamente, serão acessados três tipos de documentos relativos às compras de 

produtos da agricultura familiar: chamadas públicas, contratos estabelecidos com agricultores 

ou suas associações e prestações de contas junto ao FNDE. 

As chamadas públicas, por razões legais, devem ser publicadas para ficarem 

disponível em sites das prefeituras municipais. Como exemplo aplicaremos uma busca 

eletrônica sistemática das chamadas públicas lançadas pelas prefeituras da GSP e RMC, 

tentando-se obter essas informações. Uma análise das chamadas públicas permitirá obter as 

seguintes informações: tipo de produto solicitado, seu grau de processamento, o número de 

pontos e a periodicidade das entregas, os preços estipulados. No caso do grau de 

processamento, os produtos serão classificados em: in natura, com mínimo, médio ou alto 

grau de processamento, classificação estabelecida a partir de uma adaptação da proposta por 

Monteiro et al. (2010). 

A chamada pública revela uma intenção de compra, que pode não se efetivar. Solicitar 

formalmente às prefeituras cópias dos contratos estabelecidos com agricultores familiares ou 

suas organizações. A partir dos contratos podem-se levantar algumas informações porventura 

ausentes nas chamadas públicas, preços, por exemplo, que deveriam constar nas chamadas, 

mas isto nem sempre se concretiza, e identificar o fornecedor de alimentos, se pessoa física ou 

jurídica (associação ou cooperativa) e seu endereço.  

Para as prestações de contas, deve ser feita solicitações junto às prefeituras e acessadas 

eletronicamente no portal do FNDE. A partir delas, pode se verificar o nível efetivo do 

cumprimento do Artigo 14 pelas prefeituras e confirmar se os contratos de compra foram 

totalmente executados. Pode-se obter nessas prestações de contas o nome agricultor ou 

organização do agricultor fornecedor e seu endereço. 

A partir dessas informações, os dados devem ser analisados em períodos 

determinados, distribuindo-os em diferentes locais de origem dos produtos comprados: por 

categorias de fluxos dos produtos, como, por exemplo: do próprio município, da própria 

região metropolitana e demais regiões de origem. Isso será feito pelo número de contratos de 

compra, pelo valor do total de produtos adquiridos e para aqueles produtos considerados mais 

relevantes. 

 Este levantamento e análise de documentos serão complementados com entrevistas 

realizadas com gestores locais de alimentação escolar, dando-se preferência à participação de 

profissionais de nutrição. 
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Segunda dimensão: Efeito sobre Agricultores Familiares de Diferentes Regiões (EAF) 
 

Nesta dimensão é necessário confrontar as demandas de compras institucionais das 

diferentes regiões, podem ser elas Regiões Administrativas ou Escritórios de 

Desenvolvimento Regional Agrícola. Neste sentido, um conjunto de dados deverá ser 

levantado para caracterizar, em termos econômicos e sociais as regiões a serem estudadas. 

Dados devem ser levantados sobre a população, renda per capita e perfil produtivo das 

regiões. Também serão levantados dados da produção agropecuária e estrutura fundiária das 

regiões, como a distribuição da posse da terra, a participação dos agricultores familiares na 

área, produção e valor da produção das suas regiões e os principais produtos agropecuários 

que produzem. Será consultado banco de dados do IBGE, do Instituto de Economia Agrícola 

(IEA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. 

Outro conjunto de informação diz respeito à organização e acesso a outras políticas 

públicas por parte dos agricultores familiares. Entende-se que a participação em programas 

públicos mais antigos, como o PAA, o PPAIS, o Pronaf e o Programa Território da Cidadania, 

junto com a maior formalização dos agricultores familiares, pode ter ligação com sua maior 

participação no PNAE. No mesmo sentido, pode-se imaginar que haja sinergia entre 

assentamentos de Reforma Agrária, existência de comunidades quilombolas e de associações 

e cooperativas de agricultores com o acesso ao Artigo 14. As fontes de informação nesses 

casos são o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), O Instituo de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a 

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP).  

Além do acesso a outras políticas públicas, a distância entre as regiões e as áreas de 

estudo devem um fator relevante da participação como fornecedora de produtoras para a 

alimentação escolar daquelas duas regiões metropolitanas.  

As variáveis de estrutura produtiva, de acesso a outras políticas agrícolas e a distância 

de cada região com a área de estudo serão cruzadas com a participação de cada região no 

fornecimento para alimentação escolar das prefeituras. Serão, neste caso, aplicados testes 

estatísticos de correlação entre variáveis diversas. Espera-se com isso conseguir apontar as 

principais variáveis que influenciam nos fluxos de produtos entre os agricultores familiares 

espalhados pelo estado e os órgãos municipais gestores de alimentação escolar. 

No caso, dos hortifrutigranjeiros, os fluxos produtivos estimulados pelo Artigo 14 

guardam correspondência com os fluxos produtivos tradicionais de comercializados. Também 
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será possível ter uma avaliação da remuneração recebida pelos agricultores familiares 

beneficiários do Artigo 14, se é mais alta ou mais baixa que aquela dos mercados tradicionais.  

A partir do mapeamento dos agricultores fornecedores para alimentação escolar é 

possível a seleção de alguns deles para a realização de entrevistas. Pretende-se entrevistar 10 

agricultores que forneceram individualmente e representantes de 5 associações ou 

cooperativas de agricultores familiares. Neste caso, também serão entrevistados agricultores 

associados, que não pertençam à direção da cooperativa ou associação, mas que forneçam 

para a alimentação escolar através destas entidades coletivas.  

Das organizações coletivas pretende-se levantar uma série de informações: sua data de 

fundação, número de associados, a importância da alimentação escolar como escoadouro dos 

produtos de seus associados, a maneira como obtém as informações das chamadas públicas, a 

comparação dos preços na venda para alimentação escolar com os preços recebidos em 

mercados convencionais, a forma como se estabelece o transporte dos produtos, a relação de 

prefeituras e outros órgãos públicos que recebem seus produtos, a forma como se relacionam 

e repassam os recursos recebidos aos seus associados, a ocorrência de eventuais mudanças na 

composição da produção e na tecnologia empregada, em especial a adoção de práticas 

agroecológicas. Além dos efeitos sobre sua condição de vida derivados da participação no 

Artigo 14, tem-se aqui um interesse específico, de se observar até que ponto o agricultor 

distingue a ação dessas organizações dos intermediários convencionais usados para 

escoamento de seus produtos. 

Feitas as necessárias adaptações, para os agricultores familiares fornecedores 

individuais para a alimentação escolar das regiões metropolitanas, serão realizadas entrevistas 

com quesitos semelhantes às aplicadas para as organizações. 

Assim, entende-se como relevante neste estudo mapear os agricultores familiares e 

seus projetos e iniciativas nas regiões que a metodologia for aplicada. Também se pretende 

caracterizar os circuitos de comercialização usados pelos agricultores familiares e como estes 

adentram o mercado institucional do programa de alimentação escolar. Outro fato relevante 

para o estudo é conhecer como se encontram estruturadas as organizações e instituições 

sociais que promovem a agricultura familiar e seu papel posterior na comercialização dos 

produtos. 
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Considerações Finais 
 

 Este trabalho foi executado com o objetivo de apresentar uma metodologia que possa 

avaliar as políticas públicas direcionadas para o favorecimento da segurança alimentar na 

alimentação escolar em conjunto com a agricultura familiar. Com esta metodologia 

apresentada, pode-se fazer uma análise aprofundada em duas dimensões, uma delas que 

confronta as demandas das compras institucionais de cada região com um conjunto de dados 

que deverá ser levantado para caracterizar em termos econômicos e sociais a área em estudo. 

 E a outra dimensão que irá verificar as questões sobre a realização das políticas 

públicas voltadas para a alimentação, através da análise do processo burocrático da demanda 

estipulada pela lei, analisando as mudanças administrativas, a produção de alimentos, as 

dificuldades encontradas pelos agricultores familiares ao atenderem as exigências de 

qualidade e de regularidade na oferta de produtos. 

 Desta forma, esta metodologia será de grande relevância para compreenderem-se 

melhor as relações que ocorrem na compra institucional de alimentos para alimentação 

escolar, possibilitando observar quais os pontos que geram maiores dificuldades na execução 

da lei 11.947/99 em seu art. 14 para ser contemplada integralmente. 
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Resumo:O presente estudo é resultado de Convênio firmado entre a UNESP/Campus de Rio Claro e a 

Prefeitura Municipal de Ipeúna-SP. Apresentar-se uma breve diferenciação sobre multifuncionalidade da 

agricultura e multifuncionalidade da paisagem rural, em seguida será exposto os elementos da 

multifuncionalidade da paisagem como uma possibilidade futura ao município. Outras funções, além da 

funcionalidade agrícola, que podem ser desempenhadas no espaço rural as quais destacam-se função ambiental 

(Cuesta São Pedro e Rio Passa Cinco), função material ou simbólica (Casarões do período do café e construções 

religiosas), função cultural, artesanato e culinária foram pouco presentes. O turismo em área rural pode ser uma 

alternativa de geração de renda e emprego para a população local, pois propicia aos proprietários manterem suas 

propriedades rurais ativas. Enfim, acredita-se que através da incorporação da noção de multifuncionalidade 

possibilitará um desenvolvimento rural em escala local. 
Palavras-chave:Potencialidades; Propriedades Rurais; Paisagem; Cuesta de São Pedro. 

 

 

Resumen:El presente estudio es el resultado de un convenio firmado entre la UNESP / Campus de Rio Claro y 

el Ayuntamiento Municipal de Ipeúna-SP. Se presenta una breve diferenciación sobre multifuncionalidad de la 

agricultura y multifuncionalidad del paisaje rural, a continuación se expondrán los elementos de la 

multifuncionalidad del paisaje como una posibilidad futura al municipio. En el ámbito rural, que se desempeñan 

en el espacio rural, las cuales se destacan en función ambiental (Cuesta São Pedro y Rio Passa Cinco), función 

material o simbólica (Casarones del período del café y construcciones religiosas), función cultural, la artesanía y 

la cocina fueron poco presentes. El turismo en el área rural puede ser una alternativa de generación de ingresos y 

empleo para la población local, propicia a los propietarios mantener sus propiedades rurales activas. Por ultimo, 

se cre que a través de la incorporación de la noción de multifuncionalidad posibilitará un desarrollo rural a escala 

local. 

Palabras Claves:Potencial; Propriedades rurales; Paisaje; Cuesta de São Pedro. 

 

 

Introdução 

 

Os debates teóricos da atualidade sobre o futuro da agricultura em circunstâncias 

espaciais, sociais, ambientais, econômicas e políticas têm incorporado as categorias 

geográficas, como é o caso da paisagem rural
1
. Entende-se que as paisagens rurais são os 

reflexos das mudanças que ao longo do tempo foram feitas pela ação antrópica nas paisagens 

                                                 
1
Não é objetivo deste artigo desenvolver um estudo teórico sobre a categoria paisagem. 
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originais. Sabe-se que a agricultura é uma das atividades mais antigas além de ser uma das 

principais modificadoras da paisagem. 

Tais paisagens, sempre tiveram no uso da terra o elemento primordial de suas 

dinâmicas. Uma das formas conceituais de entendimento de uma parte da realidade, resultado 

das ―novas‖ dinâmicas do espaço rural seria através da aplicação da noção de 

multifuncionalidade que surge no âmago destas transformações.  

A diferenciação de atividades nas unidades de produção agrícolas e pecuárias não 

constitui um fato histórico novo, mas a valorização de tais atividades é que define o ―novo‖, o 

contexto de multifuncionalidade da paisagem rural, tal concepção vem representar também o 

rompimento com a ótica setorial da agricultura e enfatizar principalmente a diversidade 

estrutural presente no mundo rural. Em decorrência desses fatos, muitas propriedades rurais 

têm alcançado o seu rendimento através de elementos externos aos limites de suas divisas, em 

atividades para além da produção agrícola. 

A diversidade do campo concebe uma multiplicidade de rurais, além de conformar 

articulações com a cidade. Para definição de políticas públicas, o reconhecimento e indicação 

do potencial multifuncional da paisagem rural é um passo importante para planejar o 

desenvolvimento local, de ação individual ou comunitária.  

O presente estudo é resultado de Convênio firmado entre a UNESP/Campus de Rio 

Claro e a Prefeitura Municipal de Ipeúna-SP, pretende-se apresentar as potencialidades 

encontradas no município tendo em vista o apelo paisagístico da Cuesta
2
de São Pedro e a 

recente classificação em Município de Interesse Turístico – MIT. Essa iniciativa do governo 

do estado de São Paulo tem por objetivo oferecer recursos
3
 aos municípios cujos seus projetos 

e plano diretor
4
 sejam selecionados e aprovados. 

Será apresentado uma breve retomada teórica sobre multifuncionalidade da agricultura 

e multifuncionalidade da paisagem rural, será exposto os elementos da multifuncionalidade da 

paisagem como uma possibilidade futura ao município de Ipeúna e além disso, serão 

                                                 
2
As cuestas são definidas como uma forma de relevo dissimétrico, composta por uma vertente em declive 

íngreme de um lado e uma rampa em declive suave no reverso, decorrente da erosão diferencial das rochas. A 

região da Serra de São Pedro/SP, área de ocorrência de basaltos juro-cretáceo (topo da escarpa) e arenitos eólicos 

(escarpa e glacis) do Triássico ao Cretáceo Médio, consiste em uma das zonas mais típicas das cuestas na Bacia 

do Paraná (PINHEIRO, 2014).  
3
Valores definido pelo Estado de São Paulo é de 550 mil por ano. 

4
Para acessar o Plano Diretor de Turismo acesse: http://www.ipeuna.sp.gov.br/turismo/PLANO-DIRETOR-DE-

IPEUNA-OFICIAL.pdf 
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indicadas as potencialidades turísticas encontradas na área rural ao longo do trabalho de 

campo realizado no período de fevereiro de 2017 à maio de 2018. 

 

A multifuncionalidade da Agricultura e a Multifuncionalidade da Paisagem Rural 

 

A noção de multifuncionalidade possui suas origens na Europa, mais especificamente 

na França, cuja finalidade era a construção de projetos territoriais de desenvolvimento rural 

num contexto amplo, da União Europeia. Alguns estudiosos ressaltam que os conceitos 

característicos da multifuncionalidade não são novos, tais aspectos fazem parte da realidade 

histórico-social. O que há de novo é a institucionalização da multifuncionalidade para o 

Estado, ou seja, surge como um paradigma para as políticas públicas, para além da produção 

agrícola, como uma compensação financeira aos agricultores para garantir a conservação 

ambiental, social e cultural. De acordo com Candiotto (2009) 

O crescimento mundial do fenômeno das atividades não-agrícolas no rural, 

traduzidos no conceito de pluriatividade fez com que o espaço rural deixasse 

de ser associado somente ao agrícola, de modo que as atividades não-

agrícolas levaram os agricultores a ter ―novas‖ funções econômicas e sociais. 

Com o maior interesse pelo ―mundo‖ rural, há uma complexificação de 

objetos técnicos e de ações no campo, que levam a necessidade de apreensão 

das múltiplas funções da agricultura. Considerando a emergência de 

múltiplas funções para o rural e a agricultura surge o conceito de 

multifuncionalidade (CANDIOTTO, 2009, p.1, aspas do autor). 

Os estudos são concentrados na Europa, porém o debate sobre a multifuncionalidade 

chega ao Brasil pouco tempo atrás. Assim, na realidade brasileira, Carneiro e Maluf (2003) 

pesquisaram como se manifestava a dimensão multifuncional da agricultura familiar em 

diferentes regiões. A partir da refuncionalização das áreas rurais os autores definiram quatro 

funcionalidades da multifuncionalidade, que vão ao encontro das funções-chave – indicadas 

por Soares (2000/2001), ―Reprodução socioeconômica das famílias rurais; promoção da 

segurança alimentar das próprias famílias rurais e da sociedade; Manutenção do tecido social 

e cultural e, preservação dos recursos naturais e da paisagem rural‖ (CARNEIRO; MALUF, 

2003, p.19). 

Diante do exposto, na multifuncionalidade da agricultura o olhar do pesquisador é 

direcionado para dentro da atividade agrícola e procura observar o que é possível utilizar para 

além da produção e o que na propriedade rural pode ser definido como multifuncional. O 
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objeto de análise é a propriedade rural que pode ser multifuncional e o agricultor desenvolver 

múltiplas funções.  

Admite-se que faça sentido não considerar apenas a multifuncionalidade da 

agricultura, mas também das outras atividades ou de outros recursos e valores existentes na 

área de estudo, o que considera ser a paisagem. Por isso, utilizou-se o conceito de 

multifuncionalidade da paisagem rural, uma vez que ―a definição de multifuncionalidade 

como um atributo do espaço rural, que pode ser explorada por múltiplos actores, é muito mais 

abrangente do que multifunctionalidade do sector agrícola‖ (PINTO-CORREIA, 2007, p. 68). 

O objeto de análise é a paisagem rural que se transforma ao longo do tempo e também pode 

mudar as suas funções, além do mais, ela tem o caráter integrador dos elementos que compõe 

o espaço geográfico. Sobre as funções desempenhadas pela paisagem entendem-se,  

(...) os bens e serviços suportados por uma paisagem e que respondem às 

necessidades, procuras e expectativas do Homem, no sentido lato, sendo por 

isso valorizadas pela sociedade. Algumas têm um valor de mercado 

(produção agrícola, produção florestal), e correspondem a comodidades. 

Outras são amenidades, que correspondem a bens e serviços públicos, para 

os quais não existe mercado ou este não funciona satisfatoriamente (recreio, 

conservação da natureza, identidade, qualidade de vida, preservação dos 

recursos ambientais, etc.) (PINTO-CORREA et al, 2008, p.3). 

Segundo Canhoto (2015), a partir da paisagem é possível entender as relações 

complexas do espaço e sua projeção na gestão territorial: 

Na atualidade, (...) a noção de paisagem tem sido para os geógrafos e 

cientistas de outras áreas (biólogos, agrónomos, ecologistas, arquitetos, entre 

outros) o ponto de partida para o entendimento das complexas relações entre 

o homem e a natureza, buscando através dela uma compreensão global da 

natureza, bem como possibilita projeções de uso, gestão de espaço e 

planeamento territorial (CANHOTO, 2015, p. 11). 

Além disso, em seus estudos Pinto-Correia (2007) percebe a multifuncionalidade 

como um conceito analítico e um atributo do espaço rural:  

Multifuncionalidade pode ser utilizado para caracterizar o sector primário e 

as externalidades que lhe estão associadas, mas também para caracterizar a 

paisagem per se, onde a agricultura define a estrutura de produção e assim 

também domina o uso do solo, mas outras funções, como conservação, 

qualidade de recursos naturais, recreio e lazer, preservação da identidade 

cultural, são asseguradas pelas várias unidades espaciais, separadamente ou 

combinadas num mosaico (PINTO-CORREIA, 2007, p. 68, grifos do autor). 

A partir da análise, a autora examina quais funções são sustentadas por uma 

determinada paisagem. Nas áreas rurais, mesmo aquelas nas quais o uso do solo é dominado 
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somente pela agricultura, procura-se incentivos através de atividades não-agrícolas, o que 

pode criar novas possibilidades às pessoas que vivem no campo. Funções que não são 

necessariamente ligadas à produção de alimentos. 

Em vista do que foi apresentado até aqui, Maia e Ferreira (2011), afirmam que existem 

dois caminhos teóricos que norteiam as estratégias de políticas públicas, os autores comentam 

as principais diferenças em relação a noção de multifuncionalidade.  

O primeiro caminho está ligado às questões de estratégias de 

desenvolvimento local, principalmente em espaços onde a atividade agrícola 

perdeu sua posição central ocorrendo, portanto, a necessidade de criação de 

alternativas de rendimentos para as pequenas propriedades. Fundamentado 

nas estratégias de desenvolvimento local, este caminho vai inserir a 

multifuncionalidade dentro das possibilidades que o espaço oferece para a 

instalação de ―novas‖ atividades econômicas, aproveitando o capital físico, 

social e cultural presente no espaço rural. Está relacionada principalmente às 

estratégias de desenvolvimento sustentável, oriundas das questões 

ambientais da década de 80. Enfatizando elementos relacionados com um 

desenvolvimento sócio-cultural e seu reflexo no espaço rural, definindo o 

que a literatura conclamou de multifuncionalidade da agricultura (MAIA; 

FERREIRA, 2011, p. 143, grifos dos autores). 

Conhecer a organização do espaço rural é primordial para o desenvolvimento local e 

rural, tal é a necessidade e importância de políticas que dão vigor ao planejamento e gestão 

territorial. Ferreira; Oliveira (2017) afirmam: ―escolher a multifuncionalidade como 

fundamento norteador do desenvolvimento local e rural significa trabalhar com um importante 

elemento de suporte à decisão. Seu emprego permite esquadrinhar como se integram as 

diferentes funções do espaço rural numa lógica de gestão do território que se concretiza 

através de práticas espaciais‖ (FERREIRA; OLIVEIRA, 2017, p. 79).  

Diante dos conceitos apresentados e após a aplicação de um formulário
5
 juntos aos 

proprietários e moradores da zona rural do município foi possível conhecer como está 

organizado a área rural ipeunense, percebeu-se o apelo paisagístico da Cuesta de São Pedro, 

sendo uma referência ao município. Ipeúna tem hoje uma paisagem rural com características 

multifuncionais, mas quais seriam as outras funções que podem ser desempenhadas no espaço 

rural? 

Apresenta-se então os elementos da multifuncionalidade da paisagem do município 

estudado ou seja quais são os elementos da paisagem rural que oferecem possibilidades, para 

                                                 
5
O formulário possui 98 questões e visa o conhecimento sobre as esferas sociais, econômicas, culturais e naturais 

existentes dentro das propriedades. A última seção do formulário é sobre o potencial e caráter das atividades não 

agrícolas. 
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além da funcionalidade agrícola e posteriormente será indicado as potencialidades turísticas 

encontradas na área rural. 

A última parte do formulário foi utilizada para diagnosticar e caracterizar o potencial 

multifuncional existente no município. As informações levantadas permitiram identificar 

como as propriedades rurais se organizaram para além da dimensão agropecuária, 

principalmente o espaço apresentando qualidades para ser multifuncional, no que se refere à 

manutenção cultural, da tradição e ambiental. Um olhar atento à multifuncionalidade permite 

traduzir essas múltiplas funções (CANDIOTTO, 2009). 

 

Multifuncionalidade da Paisagem Rural em Ipeúna/SP 

 

Os dados iniciais referentes ao número de propriedades rurais do município foram 

fornecidos pelo Levantamento Censitário das Unidades de Produção 

Agropecuária/Coordenadoria de Assistência Técnica do Estado de São Paulo - LUPA/CATI, 

assim, no ano de 2008 havia no território do município 374 unidades de produção 

agropecuária. O total de propriedades visitadas e que estão aqui descritas é de 185, o que 

corresponde a 49%. 

Com a finalidade de constatar se nas propriedades rurais seria encontrado algum bem 

material e/ou simbólico, perguntamos aos agricultores se existia alguma construção antiga ou 

construção religiosa, 94% (164 entrevistados) responderam não existe nenhum tipo de 

construção e 6% (11 entrevistados) disseram sim, apenas 5% (10 entrevistados) preferiram 

não se manifestar nesta questão.  

Algumas das propriedades visitadas detêm um patrimônio arquitetônico notável, a 

título de exemplo os casarões do período do café. Assim, em tal potencial, se for de interesse 

da comunidade e dos gestores, novas funções podem ser planejadas, como transformar em 

museu, restaurante, hotel ou pousada, também o tombamento pelos órgãos competentes e sua 

incorporação ao roteiro turístico com um resgate dos aspectos da história da agricultura, 

apresentando que em Ipeúna existiam propriedades rurais que ao longo do tempo eram 

dedicadas a plantação de café e que hoje cumprem outro objetivo, enfatizando a função da 

manutenção do patrimônio histórico e cultural. Essas possibilidades poderia atrair um público 

que tem como motivador principal o interesse e curiosidade pela história e cultura. 
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Com o objetivo de complementar a questão referenciada a cima, indagou-se, se na 

propriedade acontecia alguma festa religiosa ou cultural, dos 185 entrevistados, 78% (139 

entrevistados) responderam que não. As festas que permanecem sendo realizadas na área rural 

ipeunense são as típicas juninas e ocorrem em um número restrito de propriedades (24) 

geralmente ao longo do mês de junho. Essas comemorações denominam-se como festas 

familiares, associadas ao folclore nacional ligadas à religiosidade rural, pois são realizadas em 

devoção ao São João e sem fins lucrativos para as famílias, não foi encontrado festas na área 

rural com fins lucrativos. 

Os agricultores foram questionados se nas propriedades existe algum atrativo natural 

ou paisagístico, 54% dos entrevistados (99) responderam sim, existe atrativo. Os citados 

foram a Cuesta de São Pedro e o Rio Passa Cinco que já é explorado pelos proprietários dos 

Campings, a rede hidrográfica é um diferencial do município e a utilização do referido rio 

como atrativo turístico vem crescendo no decorrer dos anos. 

Além do mais, na porção norte do município concentra-se a maioria das nascentes 

hídricas. Tal potencialidade poderia ser pensada e articulada pela comunidade e pelos gestores 

como uma perspectiva ambiental da preservação e conservação dos mananciais existentes nas 

propriedades rurais através do pagamento por serviço ambiental. Através de uma investigação 

mais detalhada pode-se descobrir que as propriedades rurais não desempenhem apenas uma 

função econômica, de produção de alimentos e/ou plantação de commodities, elas podem 

desempenhar uma função ambiental. 

Salienta-se ainda que 41% dos entrevistados comentaram que não existe atrativo 

paisagístico, por muitas das propriedades rurais a Cuesta de São Pedro se faz presente, porém 

como faz parte do cotidiano desses agricultores, muitos deles não conseguem percebê-la como 

algo relevante e com potencial na paisagem rural do município. Essa dificuldade em observar 

a paisagem rural pode ser pelo fato dos entrevistados estarem inseridos nela. 

Ipeúna junto com mais 12 municípios compõe o Roteiro Turístico Serra do Itaqueri
6
. 

Existem 10 sítios arqueológicos reconhecidos, que anualmente atraem visitantes com as mais 

diferentes motivações (pesquisa, estudo, observação, visitação), outros cinco sítios 

arqueológicos ainda em verificação, tornando Ipeúna o município com maior quantidade de 

sítios arqueológicos no Brasil. Devido suas características físico ambientais: relevo 

acidentado, Ipeúna sedia eventos de esportes radicais. Estas características conferem a Ipeúna 

                                                 
6
http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/site/index.php/roteiros-regionais/serra-do-itaqueri 
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potencialidades turísticas relevantes, que se aceita pela população e organizadas podem gerar 

emprego, renda e contribuir para o desenvolvimento do turismo em área rural. 

Ao longo da pesquisa, em entrevistas com os membros do Conselho Municipal de 

Turismo e com o Coordenador Municipal de Turismo, relataram que o turismo no município 

estava crescendo nos últimos anos. Numa primeira conversa foi repassado 17 atrativos e na 

imersão a campo foi descoberto que alguns estavam com difícil acesso e sem mínima 

estrutura. 

Todos os atrativos citados encontram-se na área rural, em propriedades rurais 

particulares. Percebe-se que o roteiro turístico do município ainda está em fase de 

implantação, uma vez que foi difícil chegar nesta listagem, pois alguns munícipes, envolvidos 

na gestão turística, não têm o conhecimento exato de quais atrativos listar já que o município 

possui diversos pontos que por eles consideram relevantes.  

Assim, as pessoas envolvidas na gestão turística, foram indagadas sobre quais os 

atrativos que os turistas poderiam desfrutar e que poderiam ser encontrados no município com 

mais facilidade. A figura 1 apresenta a localização das potencialidades turísticas, nove 

atrativos são listados: Parque Ecológico Henrique Barbeta – ―Salto do Nhô Tó‖;Trilha do 

Cabrito; Trilha do Vagalume;Rosto do Índio;Pista de Voo Livre; Gruta do Fazendão; Serra do 

Fazendão;Cachoeira da Lapinha, e Sítio Serra d‘água (Alice Boer, Sítio Arqueológico). 
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Figura 1 - Mapa das potencialidades turísticas, Ipeúna/SP 

 
 

A infraestrutura dos atrativos mencionados, está sendo proposta pelos membros do 

Conselho de Turismo. Em visita ao local da pista de voo livre, observou-se que ainda não é 

um lugar organizado e com a infraestrutura adequada para receber os turistas que desejam 

realizar o voo de parapente. O Coordenador do Turismo Municipal, comentou que agora o 

município está planejando as prioridades do investimento e que sem dúvida priorizarão a 

confecção e instalação de placas dos principais atrativos turísticos. 

Tentou-se identificar os ―saberes e sabores‖ relacionados à culinária local como mais 

um possível atrativo. Indagados se algum integrante das famílias visitadas sabiam preparar 

alguma ―comida da roça‖ ou se alguém preparava alguma comida ou doce tradicional, 135 

responderam que não, 40 comentam preparar algum tipo de culinária tradicional, o mais 

citado foi o queijo. A produção queijeira se constitui como uma atividade tradicional, uma vez 

que, o município tem tradição na pecuária leiteira desde o seu surgimento. Outros produtos 

citados foram pães e bolos, doces e linguiça, a maioria dos agricultores comenta que esses 

produtos não são destinados a venda, são somente para o autoconsumo da família. 

A comunidade da região turística da Serra do Itaqueri promoveu um festival 

gastronômico no mês de maio de 2018 no município de Torrinha. O estande gastronômico de 
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Ipeúna foi representado pelos produtos da agricultura natural beneficiados pela Empresa 

Korin. Analisa-se como uma representatividade simbólica que está vinculada a ideia de 

construir um município pautado nos princípios de uma agricultura natural.  

Quando questionados sobre a prática de algum atrativo de artesanato tradicional que 

poderia ser realizado por algum membro das famílias entrevistadas, 160 entrevistados 

responderam que não existe a prática do artesanato e somente 15 disseram manter essa 

prática. O artesanato é uma atividade que está se perdendo no rural de Ipeúna, ele se resume 

aos bordados e ao crochê.  

Assim sendo, a figura 2 apresenta algumas das funções encontradas em campo. 

Mostrar algumas das possibilidades multifuncionais encontradas em Ipeúna é relevante na 

medida em que se for da vontade da comunidade local e dos gestores públicos, pode-se criar 

novas possibilidades às pessoas que vivem no campo. Percebe-se que a multifuncionalidade 

da paisagem e o turismo em área rural são também alternativas de geração de renda e 

emprego para a população local, um negócio que propicia aos proprietários manterem suas 

propriedades rurais ativas.  

Pensar na integração do município de interesse turístico e na capital nacional da 

agricultura natural, levará Ipeúna à uma maior diversidade econômica que gerará emprego no 

setor agropecuário e de serviços, para um maior equilíbrio e desenvolvimento rural. 

 
Figura 2 - Área rural de Ipeúna/SP 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2017/2018. 
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Considerações Finais 

 

Com a realização deste estudo procurou-se realizar a caracterização do potencial 

paisagístico, turístico e cultural das propriedades rurais em Ipeúna/SP. Destacou-se os 

elementos da multifuncionalidade da paisagem, do município estudado e os elementos da 

paisagem rural que oferecem possibilidades aos entrevistados para além da funcionalidade 

agrícola encontradas na área rural. 

Acredita-se ainda que através da incorporação da noção de multifuncionalidade 

possibilitaria um desenvolvimento rural em escala local. As paisagens rurais podem, então, 

serem classificadas como multifuncionais, não só pelas funções apontadas, mas pelas 

transformações na organização do espaço rural. 

A introdução da multifuncionalidade como uma estratégia de reprodução social e 

territorial, apresentaria novos arranjos na área rural do município modificando a estrutura e 

lógica da organização rural. Uma vez que é importante lembrar que a agricultura não é a 

principal atividade econômica do município, mas intitula-se desde o ano de 2015 como a 

capital nacional de agricultura natural.  

Partindo para as análises conclusivas a respeito do turismo em área rural, percebe-se 

que é um projeto futuro do município, se for bem planejado pode ser decisivo para o 

desenvolvimento local. Acredita-se que somente através de um planejamento adequado será 

possível ter em Ipeúna um turismo em área rural de qualidade que seja gerador de emprego e 

renda, fortalecendo o setor de serviços. Para um bom funcionamento, é importante que ocorra 

a efetiva integração da iniciativa privada, do poder público e principalmente da comunidade. 
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Resumo:O objetivo deste artigo é discutir a constituição do camponês amazônico no final do século XIX. É 

sabido que a partir de meados do século XIX as condições para o estabelecimento da economia extrativa da 

borracha levaram ao aumento da extração do látex, bem como favoreceram a especialização de trabalhadores em 

extratores de látex. A presente pesquisa realizada no médio rio Amazonas entre 2014-2016, por meio da 

entrevista com os moradores mais antigos de duas comunidades ribeirinhas em Parintins-AM, retrata um cenário 

diferente do que ocorreu nos altos rios amazônicos na corrida pela borracha. Observou-se que entre os 

camponeses no médio rio Amazonas as famílias trabalhavam livremente em suas terras sem a ocorrência da 

especialização em extratores/coletores de látex. 

Palavras-chave:economia da borracha; campesinato; rio Amazonas. 
 

 

Resumen:El objetivo de este artículo es discutir la constitución del campesino amazónico a finales del siglo 

XIX. Es sabido que a partir de mediados del siglo XIX las condiciones para el establecimiento de la economía 

extractiva del caucho llevaron al aumento de la extracción del látex, así como favorecieron la especialización de 

trabajadores en la extracción del látex. El presente trabajo realizado en el medio río Amazonas entre 2014-2016, 

por medio de entrevistas con los moradores más antiguos de dos comunidades ribereñas en Parintins-AM, retrata 

un escenario diferente de lo que ocurrió en los altos ríos amazónicos durante la carrera por el caucho. Se observó 

que entre los campesinos en el medio río Amazonas las familias trabajaban libremente en sus tierras sin la 

ocurrencia de la especialización en extractores/recolectores de látex. 

Palabras clave:economía extractiva; campesinado; río Amazonas. 

 

 

Introdução 

 

A proposta deste artigo é discorrer sobre a participação camponesa na economia 

extrativa da Amazônia no final do século XIX e início do século XX, no médio rio Amazonas. 

A iniciativa para essa abordagem surgiu de um fato observado durante a pesquisa de mestrado 

realizada entre os camponeses-ribeirinhos no município de Parintins, extremo leste do estado 

do Amazonas, de que a economia extrativa não teria a mesma configuração que se tornou 

consenso na Amazônia nesse mesmo período. 
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A pesquisa foi realizada em duas comunidades ribeirinhas, sendo São Sebastião do 

Boto, localizada na margem esquerda do rio Amazonas e, Santa Rita do Boto, localizada 

numa área lacustre sem conexão direta com o rio. As entrevistas e as observações diretas 

foram realizadas com os moradores mais antigos, que na ocasião da pesquisa em 2014 tinham 

idade superior aos 65 anos. 

Este artigo está dividido em duas partes, na primeira, faz um levantamento 

bibliográfico acerca da origem do camponês que mora nas margens dos cursos d'água na 

Amazônia, aqui chamados de camponeses-ribeirinhos e, na segunda parte, apresenta-se como 

foi a inserção dos imigrantes nordestinos no médio rio Amazonas no início do século XX. 

 

Os ribeirinhos do rio Amazonas e a formação do camponês 

 

A formação das comunidades camponesas ribeirinhas na Amazônia, guardam estreita 

relação com diversos períodos históricos de ―ocupação‖ (despovoamento, aculturação, etc.) da 

região, quase sempre impregnados por diversos interesses econômicos nacionais ou 

internacionais. 

Desde o período colonial, notadamente a partir do século XVII, quando esta porção do 

ocidente passou a ser objeto de interesse de comerciantes espanhóis, ingleses, holandeses e 

mais fortemente dos portugueses, tem-se uma série de medidas com vistas ao atendimento das 

exigências do mercado internacional criado pelas chamadas ―drogas do sertão‖. É nesse 

contexto que surgem as principais características dos camponeses que vivem às margens dos 

rios, os camponeses-ribeirinhos. 

Sobre a imposição da força militar e da ação religiosa, Portugal inscreveu seu domínio 

e estabeleceu o controle territorial, obtendo o direito de exploração dos recursos naturais. Por 

meio do estabelecimento dos fortes ou do regime de missões, terras e homens foram 

subordinados à Coroa Portuguesa. Sob essas estratégias grande parte das populações 

indígenas do período do contato na Amazônia foi extinta ou teve seu modo de vida 

transformado. 

Durante o período de ocupação mais recente da região, empreendido a partir do século 

XIX para a exploração econômica da borracha, também houve diversas modificações sócio-

espaciais nos locais que se mantiveram sob influência desta atividade econômica na região, 

quando a grande massa de retirantes nordestinos (cerca de 500.000 refugiados das secas ou 
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atraídos pela riqueza da borracha) entrou em contato com os já estabelecidos camponeses-

ribeirinhos (CRUZ, 2007). 

De acordo com Porro (1995), a maioria dos povos indígenas que ocupavam as 

margens do rio Amazonas durante a chegada dos europeus, há mais de dois séculos já está 

extinta ou destribalizada. 

Entre os alvos principais dos conquistadores estavam os indígenas que conheciam bem 

os usos das especiarias locais e dominavam sua forma de extração ao longo das florestas. 

―Nessa economia extrativa, o índio, desde o início, desempenhou importante papel. Era o 

índio que sabia onde se encontravam as fontes de suprimento e as técnicas de coleta e 

beneficiamento...‖ (OBERG, 2009, p. 187). Não obstante, o índio também foi além de ―guia‖, 

a própria mão de obra empregada na extração das drogas do sertão. Porém, o modo de 

trabalho ao qual foi submetido fez do índio um fugitivo, motivo pelo qual foi posteriormente 

aldeado e catequisado por diferentes ordens religiosas como os carmelitas, jesuítas e outros. 

A busca pela mão de obra indígena foi uma das causas principais das modificações 

ocorridas na cultura e na sociedade Amazônica dos séculos XVII e XVIII, sua procura era 

motivada principalmente pela falta do colono ou do escravo negro na região (OLIVEIRA, 

1988). 

As ações das ordens religiosas empreendidas na Amazônia a partir do século XVII 

foram imprescindíveis para modificar, sobretudo, o modo de vida e despertar o interesse e o 

apego indígena pelo trabalho, e pela fixação à terra, sendo intensificadas com as medidas 

adotadas no século XVIII durante o período pombalino (1750-1777), as quais entre outras 

coisas, objetivavam estimular o trabalho familiar em oposição à vida em aldeias, motivo pelo 

qual se incentivou o casamento entre brancos e índios. Assim entendido, os camponeses-

ribeirinhos que habitam as várzeas amazônicas teriam sua formação consolidada entre os 

séculos XVIII e XIX (CRUZ, 2007), por meio da mistura entre os brancos (principalmente os 

portugueses) e os índios que mantinham estreita relação com a água. 

Nesse contexto de trocas culturais entre brancos e índios, é que o campesinato 

amazônico tem suas origens, ou seja, nas ações externas promovidas pela colonização 

europeia no vale amazônico (HARRIS, 2006; CRUZ, 2007). 

O campesinato amazônico, especificamente o camponês-ribeirinho, deve sua 

ascendência – quanto às suas práticas culturais – aos conhecimentos acumulados sobre o 

ambiente de várzea (uso da terra, da água e da floresta) pelos povos ameríndios, somados aos 
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seus ―novos‖ usos advindos do contato com a cultura do colonizador europeu. Assim, para 

Witkoski (2010) 

[...] A riqueza dos conhecimentos práticos acumulados secularmente, 

articulados com um poderoso capital simbólico influirá, de modo decisivo, 

no resultado da interação dos conquistadores brancos com os ameríndios, 

formando, no fluxo desse contato interétnico, os caboclos/ribeirinhos – os 

camponeses amazônicos (p. 463). 

A origem do caboclo amazônico encontra-se atrelada à fricção interétnica entre os 

conquistadores europeus (brancos) e os povos indígenas. Contudo, o resultado dessa interação 

que concorrerá para o surgimento do camponês-ribeirinho guarda estreita relação com o 

conhecimento e as práticas culturais dos povos indígenas que já habitavam a várzea mesmo 

antes da chegada dos europeus. 

Quando se considera a forma peculiar de usufruir a terra, como destaca Witkoski 

(2010), o camponês amazônico 

[...] possui singularidades no contexto do campesinato brasileiro, pois 

trabalha simultaneamente com os elementos terra, floresta e água. Neste 

sentido, o camponês amazônico emerge como um sujeito social que realiza, 

e tem que realizar, um conjunto múltiplo de atividades no mundo do 

trabalho: com relação à terra, é agricultor e criador que depende 

necessariamente do conhecimento dos ciclos naturais das águas dos rios 

Solimões/Amazonas (enchente, cheia, vazante e seca) para realizar seus 

plantios e colheitas; com relação à floresta, exerce durante a vazante as 

atividades de extrator [...] a atividade da caça, uma das formas de 

extrativismo animal, no entanto, é praticada de modo relativamente mais 

intenso no período em que o rio inunda a várzea e, com isso, ―cercam‖ em 

espaços bem delimitados os animais apreciados como alimento – o que 

facilita o ato de caçar; finalmente, esse camponês precisa ser, desde sua 

infância, um notável pescador – outra forma de exercer o extrativismo 

animal. Como tal, necessita envolver-se por inteiro com o meio ambiente 

água nos períodos da enchente, cheia, vazante e seca. Desse envolvimento, 

dependem a sua vida e a da sua família (p. 462, grifos do autor). 

Não obstante, tratar sobre a formação/transformação do campesinato no Médio rio 

Amazonas implica conhecer como estes assentamentos humanos passaram a ter, na sua base, 

a forma camponesa de produção e organização social, ou seja, como são formadas as 

características desse campesinato, o desenvolvimento da produção agrícola tendo como 

fundamento o trabalho familiar, a vida em comunidade e, como são tecidas as relações com a 

sociedade mais geral da qual faz parte, como proposto por Shanin (1980). Também se torna 

imprescindível o conhecimento dos fatores que influenciaram a formação/consolidação dos 

diversos assentamentos humanos ao longo do Médio rio Amazonas. 
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Para compreender a formação/transformação do campesinato no Médio rio Amazonas, 

questionamos como se constitui a vida dos camponeses-ribeirinhos ao longo dos diferentes 

períodos aos quais esse campesinato encontra-se atrelado? Como proceder ao reconhecimento 

das transformações ocorridas nesse campesinato, sobretudo em sua relação com o capital? 

Uma alternativa é procedermos à periodização para que possamos dar suporte à resolução de 

nossos questionamentos. 

Um passo importante é termos em mente que a orientação para nossa periodização 

deva ser, não uma retomada pura e simples da história, mas dos fatos que uma vez 

materializados no espaço, contribuíram para a formação/transformação do campesinato no 

médio rio Amazonas, não por meio de uma visão linear da história, mas concebendo-a como 

processo em que se constroem o mundo e a própria vida dos camponeses-ribeirinhos. 

Nossa pretensão é, antes, partir do presente para compreender as transformações 

ocorridas ao longo da história. Portanto, partimos de um espaço-tempo presente, mas, 

portador de momentos distintos de construção, o qual para Santos (1978), caracteriza-se por 

meio da desigual distribuição das técnicas ao longo do tempo. 

Compreendendo o espaço enquanto um sistema de objetos e sistema de ações 

(SANTOS, 2006) mediatizado por meio das técnicas, as quais não se distribuem de modo 

uniforme e simultaneamente nos lugares, podemos distinguir diferentes espaços e tempos da 

sociedade que pretendemos estudar. Ainda para Santos (2006), o espaço, diferencia-se por 

meio das técnicas utilizadas, as quais se materializam no espaço por meio do trabalho, sendo a 

técnica ―[...] um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua 

vida, produz e, ao mesmo, cria espaço... (p. 16).‖ De igual modo, para o referido autor, a 

técnica também é parte da constituição e da transformação do território. Logo, periodizar 

permite-nos, não trabalhar as rupturas abruptas dos diferentes tempos que marcaram o espaço 

e a vida dos camponeses-ribeirinhos, mas buscar compreender os fatos, que de modo 

articulado, adquirem certa relevância em cada momento histórico, suas continuidades e 

descontinuidades que permitiram a reprodução do modo de vida camponês-ribeirinho no 

médio rio Amazonas. 

O Quadro 1, sintetiza os diversos períodos e fatores que influenciaram na ocupação e, 

portanto, no desenvolvimento das características atuais do camponês-ribeirinho no Médio rio 

Amazonas, seguindo a metodologia utilizada por Oliveira (2014). Neste artigo nos deteremos 

somente aos fatos ocorridos por volta do final do século XIX e início do XX. 
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Quadro 1 - Fatores De Influência Sobre A Formação/Consolidação Do Campesinato No Médio Rio 

Amazonas 

Período Fatores condicionantes 
Influência de ocupação 

formação/consolidação do campesinato 

1851 a 

1891 

Grande seca de 1888 no nordeste 

brasileiro. Início da exploração da 

borracha e a chegada dos 

primeiros imigrantes nordestinos. 

Exploração econômica da borracha e cacau. 

Chegada das famílias cearenses Barbosa e 

Teixeira. Formação/consolidação de diversos 

povoados ao longo do rio Amazonas. Influência 

dos nordestinos sobre a diversificação da 

produção e adensamento da população 

rural/camponesa. 

1892 a 

1912 

Apogeu da borracha e chegada da 

segunda leva de imigrantes 

nordestinos. 

Desenvolvimento da agricultura e pequena 

criação no Médio rio Amazonas. 

1913 a 

1949 

Declínio da borracha e a busca de 

novas opções de exploração 

econômica (ex.: juta/malva). 

Última leva de imigrantes 

nordestinos. Emigração japonesa 

e a aclimatação da juta. 

Chegada da família cearense Lobato. Início da 

exploração econômica da juta na várzea 

Amazônica. 

1950 a 

1980 

Ocorrência de grandes 

enchentes/cheias. Ação dos 

Movimentos Eclesial de Base 

(MEB). Ápice da economia da 

juta/malva em Parintins. 

Redução dos antigos sítios. Extinção das ―Casas 

de Comércio‖. Difusão da juta na várzea 

Amazônica. Criação (organização) das 

comunidades rurais pela Igreja Católica. Maior 

organização social e política dos camponeses. 

1981 a 

2015 
Declínio da economia da juta. 

Dedicação das famílias camponesas à 

agricultura (culturas temporárias), pecuária e 

maior pressão sobre os recursos pesqueiros. 

Intensificação da migração campo-cidade e a 

inversão populacional do município de 

Parintins. 
Fonte: Informações baseadas no levantamento sócio-espacial do Médio rio Amazonas. 

Organização: Nascimento, 2016, adaptado de Oliveira (2014). 

 

A presença nordestina no médio rio Amazonas 

 

A ―ocupação‖ recente da Amazônia, a partir de meados do século XIX para a 

exploração da borracha, sobretudo com a imigração nordestina, também contribuiu 

sobremaneira para a formação/consolidação dos assentamentos humanos ao longo do Médio 

rio Amazonas. Cabe assinalar, que a chegada dos nordestinos ao Baixo e Médio rio Amazonas 

foi motivada principalmente pelas áreas ―desocupadas‖ do território e pelo 

―desabastecimento‖ de alimentos que tanto a Província do Pará, quanto a do Amazonas 

enfrentavam diante da concentração dos trabalhadores principalmente nos altos rios da 

Amazônia. 
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Oliveira Filho (1979) faz uma distinção entre a migração nordestina ocorrida para o 

seringalmodelo caboclo e para o seringalmodelo do apogeu. Segundo o referido autor, no 

seringalmodelo caboclo, predominou a exploração da borracha por famílias camponesas, pois 

sua exploração dava-se nos limites da fronteira econômica, sendo, portanto baseado numa 

mão de obra local, pluralidade funcional (com destaque às atividades de subsistência), o 

seringal é marcado por uma pequena produtividade do trabalhador. Neste caso, a migração 

dos retirantes nordestinos dos anos de 1877 e 1888, não resultou na figura do seringueiro, mas 

do retirante, embora este último trabalhasse nos seringais com suas famílias. No seringal 

modelo do apogeu, a exploração excedeu os limites das fronteiras de mercado, sendo 

necessária a importação quase que integral de mão de obra, a manutenção do trabalhador 

isolado, a especialização com o abandono da agricultura, produtividade do trabalhador bem 

mais elevada. 

A distinção primordial entre os dois modelos apontada pelo referido autor é que no 

seringal modelo caboclo a migração foi ―espontânea‖ (ressalvando que muitos dos retirantes 

ficavam abrigados em locais cedidos pelo governo e posteriormente eram enviados às 

colônias agrícolas em formação) e no seringal modelo do apogeu a migração foi dirigida 

(induzido e organizado), prevalecendo, neste último caso, o interesse das casas aviadoras na 

expansão dos seringais explorados para o aumento da produção. Uma segunda distinção 

apontada entre os dois modelos é que o seringueiro ao chegar à Amazônia, diferentemente do 

retirante, já se encontrava endividado com o agenciador (recrutador de mão de obra no 

Nordeste) e com o seringalista (dono do seringal ao qual o seringueiro teria que pagar todas as 

despesas realizadas por ele). 

Esse – e não o retirante – é que será o seringueiro nordestino, que migra sem 

a família e que tem como objetivo voltar para a sua terra depois de formar 

algum pecúlio, aquele que se destina unicamente à extração de seringa e que 

se dirige para as regiões de maior rentabilidade (os altos). Uma mão de obra 

dependente e que se enquadra melhor na organização do seringal que foi 

acima caracterizado como o modelo do apogeu (OLIVEIRA FILHO, 1979, 

p. 135, grifo do autor). 

Os primeiros nordestinos que ocuparam o Médio rio Amazonas chegaram, 

aproximadamente, entre as décadas de 1870 e 1920, conforme a sistematização apresentada 

no Quadro 2, realizada a partir da obra de Teixeira (2007). 
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Quadro 2 - Periodização E Espacialização Da Chegada Das Primeiras Famílias Nordestinas Teixeira, 

Lobato e Barbosa Ao Médio Rio Amazonas 

Ano Família Nomes Origem Destino/Fixação 

* Barbosa 

Joana Barbosa, irmã de 

Victalina Maria Teixeira, 

citada a baixo. 

* 

Igarapé do Boto, margem 

esquerda do rio Amazonas, a 

montante da cidade de 

Parintins-AM. 

1879 Teixeira 

Manoel Francisco 

Teixeira, acompanhado da 

esposa Victalina Maria 

Teixeira e dos filhos 

Manoel do Nascimento, 

Antônio Rufino, Maria, 

João, Leocádio, Raimundo 

Simplício e Izabel. 

Crato-CE, região do 

Cariri cearense. 

Sítio São João, localizado nas 

Lajes, margem direita do rio 

Amazonas, a jusante da Vila 

Amazônia, Parintins-AM. 

** 

Lobato 

Pedro Lobato de Castro 

(com sua família), enteado 

de Quitéria, citada a 

seguir. Pedro era filho do 

primeiro casamento de 

João Lobato de Castro, 

citado a seguir, com Dona 

Ana Correia de Castro. 

Quixeramobim-CE 

Lago do Aduacá, atualmente 

pertencente ao município de 

Nhamundá-AM. 

Raimundo Gomes Ferreira 

e José Gomes Ferreira, 

também irmãos de 

Quitéria, citada a seguir. 

Sítio Bom Futuro e sítio Barra 

Nova, localizados na várzea 

alta denominada Terra 

Grande, margem esquerda do 

rio Amazonas, a montante da 

cidade de Parintins-AM. 

1911 

Ana (Santana) Ferreira de 

Souza (com o esposo 

Francisco Pereira de Souza 

e os sete filhos do casal), 

irmã de Quitéria, citada a 

seguir. 

Sítio São José, localizado na 

cabeceira do Lago do Aduacá, 

atualmente pertencente ao 

município de Nhamundá-AM. 

1920 

João Lobato de Castro e 

Quitéria Ferreira Lobato, 

acompanhados dos oito 

filhos do casal. 

Lago do Aduacá, atualmente 

pertencente ao município de 

Nhamundá-AM. 

Fonte: Elaborado a partir das informações contidas em Teixeira (2007). 

Organizador: Nascimento, 2015. 

 

Na obra de Teixeira (2007), o autor não conseguiu identificar (por meio de 

documentos passados em cartórios) o ano da chegada, nem a origem exata da família Barbosa, 

as únicas fontes são orais, mas ao que se sabe estes chegaram antes da família Teixeira ao 

Amazonas. De igual modo, não foi possível identificar o ano em que chegaram os primeiros 

membros da família Lobato, porém se sabe que por volta de 1911 já estavam estabelecidos no 

Amazonas. 
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Estes pioneiros não ficaram imunes a problemas como as péssimas condições nas 

quais foram transportados nos navios para a Amazônia, às enfermidades e doenças como a 

malária, além é claro da falta de incentivo para lavrar a terra. Aos poucos estes foram 

adaptando-se às peculiaridades regionais, sendo também incorporados à sociedade amazônica 

nas diversas posições sociais, ―[...] Se não na primeira, com certeza na segunda e terceira 

gerações de seus filhos e netos‖ (BENCHIMOL, 2009, 156-157). 

No Médio rio Amazonas, registrou-se, por meio do levantamento bibliográfico 

(Quadro 2), que houve no período anterior ao ano de 1879, a presença da primeira geração de 

famílias nordestinas, as quais se dedicaram mais intensamente à agricultura (plantação de 

cacau, cana-de-açúcar, tabaco) e à pequena criação. 

Já no decorrer do século XX, os descendentes das primeiras gerações trabalhavam na 

terra também com suas famílias, destacando-se como criadores de gado, donos de grandes 

plantações de cacau e como comerciantes, sendo por isso, conhecidos como ―coronéis-de-

barranco‖. 

As atividades desenvolvidas pelos seringalistas no período áureo da borracha 

extrapolavam as tarefas peculiares de administração do seringal, sendo estes incumbidos 

também pela manutenção da ordem e por grande parte da vida social em torno dos seringais, 

que no dizer de Samuel Benchimol (2009) consistia numa ―comunidade humana, econômica e 

social de trabalho‖. Em função das atribuições ―extras‖, o seringalista foi adquirindo status, 

sendo a ele concedida (quando não comprada) a patente de coronel pela Guarda Nacional. 

Com o passar do tempo, mesmo àqueles desprovidos de patentes oficiais, também se passou a 

empregar-lhes indistintamente, o título de coronel-de-barranco. Por esse motivo os 

nordestinos (comerciantes, donos de grandes plantações de cacau e criadores de gado) eram 

chamados de coronéis em Parintins, mesmo sem patente alguma, mas em função de suas 

posses. 

Vale destacar que a imigração nordestina para a Província do Amazonas, não se limita 

de modo algum à forte estiagem nordestina de 1877-1889, embora ela possa ser responsável 

por parcela significativa de retirantes, em momento anterior e, mesmo posterior a ela, 

registrou-se a entrada de nordestinos no Amazonas. Não só a seca nordestina, mas também a 

própria situação da estrutura fundiária do Nordeste expulsou um grande contingente 

populacional, enquanto no âmbito local, a atração que a exploração da borracha causava aos 

retirantes também pode ser destacada entre os fatores que contribuíram para tal movimento. 
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Cabe destacar ainda, ao contrário do que ocorreu nos seringais dos altos rios e seus 

afluentes, os nordestinos que chegaram ao Médio rio Amazonas, trouxeram consigo suas 

famílias, que entre outras coisas, dedicaram-se principalmente à agricultura e à pecuária nos 

anos que se seguiram, tendo influenciado de forma significativa estas atividades no município 

de Parintins. Entre os exemplos, destacamos as peculiaridades que envolveram a vinda da 

família Teixeira em 1879, para o Estado do Amazonas. Teixeira (2007) relata sobre o 

patriarca da família Manoel Francisco Teixeira: 

A sua vinda para cá pode significar que, embora rurícola, Manoel Francisco 

sempre foi dono do que possuía e certamente não estava acostumado ou não 

gostava de trabalhar para os outros. Ademais, trouxe consigo a família – 

mulher e filhos – e não desejava vê-los expostos aos riscos dos seringais. 

Também, sua atividade era outra, voltada para a agricultura e a pecuária, 

com a criação de gado bovino e caprino... (p. 74). 

Os nordestinos que chegaram com suas famílias puderam desenvolver as principais 

atividades que já praticavam no Nordeste, a agricultura e a pecuária, e isto principalmente os 

motivou a trabalhar a terra no Médio rio Amazonas, ao invés de seguirem aos seringais dos 

altos rios, dadas às peculiaridades que estes últimos possuíam. 

Também as informações dão conta de que parentes da esposa de Manoel Francisco já 

moravam no igarapé do Boto, onde cultivavam cacau, e isso teria influenciado na fixação de 

sua família no Médio rio Amazonas. Além da família Teixeira, outras também vindas do 

Nordeste como a Barbosa e a Lobato, ocuparam as áreas rurais do município de Parintins e 

contribuíram para consolidação do campesinato nestas áreas. 

Entre os descendentes da primeira geração estava o Coronel Antônio Rufino Teixeira 

(Quadro 2), que chegou ao Amazonas com seu pai Manoel Francisco, com aproximadamente 

doze anos de idade. Rufino teve treze filhos. Foi proprietário de diversos imóveis, os quais 

totalizavam, no ano de sua morte em 1931, quatorze propriedades distribuídas entre os 

municípios de Parintins-AM e Nhamundá-AM (TEIXEIRA, 2007), tendo escolhido o sítio 

São João, na atual comunidade São Sebastião do Boto, como sede de administração de suas 

fazendas, onde também desenvolveu as atividades de comerciante. 

Suas atividades não se limitavam à criação e compra e venda do gado, mas 

também à comercialização de todo e qualquer produto extrativo regional, 

assim como do pirarucu e outros peixes salgados, do couro e carne de jacaré 

e da capivara, castanha, cacau, etc. São João era ponto de parada quase 

obrigatória das embarcações que subiam ou desciam o canal daquela 

margem do Amazonas. Ali paravam para vender, para comprar ou, 
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simplesmente, para abastecer-se de alimentos ou lenha para as fornalhas de 

suas caldeiras (TEIXEIRA, 2007, p. 195). 

Pequenos proprietários de terra necessitados de vendê-las recorriam com frequência 

aos seus vizinhos extremantes, criadores de gado que se interessavam na terra para pastagem 

e/ou, onde havia cacau, para explorar sua produção. Isto acontecia porque estes eram os 

únicos, entre os camponeses-ribeirinhos, que dispunham de dinheiro, o criador o dispunha 

pela venda do gado aos marchantes e, o comerciante, por suas transações com os navios a 

vapor ―representantes‖ das casas aviadoras. 

 

Considerações finais 

 

Enquanto nos seringais dos altos rios amazônicos como Juruá, Javarí, Purus, Madeira 

e Solimões a exploração do látex levou à especialização dos trabalhadores em 

extratores/coletores da Hevea, no Médio rio Amazonas, os trabalhadores além da economia 

extrativa (vegetal e animal) também cultivavam a terra e tinham pequenas criações. Outra 

distinção fundamental é que os retirantes nordestinos que se embrenharam nas florestas dos 

altos rios não possuíam famílias, já que haviam deixado o nordeste sozinhos, diferentemente 

dos retirantes que foram alojadas às margens do Amazonas, os quais vindos com suas famílias 

ajudaram na ocupação e exploração das terras onde já residiam tradicionalmente os 

ribeirinhos amazônicos. 

Essa mistura étnica e cultural entre indígenas, caboclos e mais recentemente os 

retirantes nordestinos está na base do que se convencionou chamar neste trabalho de 

camponeses-ribeirinhos, dadas suas características culturais e sua forma de se relacionar com 

a terra e a água na Amazônia. 

O camponês-ribeirinho aqui descrito é culturalmente aquele que trabalha na terra com 

sua família ao longo dos cursos d‘água, mais especificamente nas várzeas do rio Amazonas. 

Estes sujeitos durante o século XIX e começo do século XX mantinham sua renda baseada no 

extrativismo (da pesca, da caça e da extração do látex), da agricultura (cultivo de tabaco, 

cana-de-açúcar, milho e do cacau) e da pequena criação com destaque para os rebanhos 

bovinos criados de forma extensiva. Todos esses produtos eram comercializados nas próprias 

localidades onde eram produzidos/coletados sem a necessidade do comércio com a cidade, 

pois os navios a vapor que circulavam entre as capitais regionais Belém e Manaus aportavam 
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nos portos dos comerciantes, levavam os produtos e, em troca, abasteciam os comércios com 

manufaturas, as quais eram usadas no sistema de aviamento característico da economia 

extrativa amazônica. 
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Resumo:Para o Ministério de Minas e Energia, o maior financiador do setor sucroenergético é o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Diante disso, o objetivo do artigo é apresentar os 

programas atuais do BNDES que atendem exclusivamente o setor sucroalcooleiro brasileiro, com destaque na 

análise ao programa BNDES Prorenova - Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais, 

no período entre 2012 e 2017. Fez-se revisão bibliográfica e coleta de dados secundários no Portal do BNDES, 

por unidade da federação e grupos empresariais. O BNDES Prorenova, de 2012 a 2017, desembolsou ao 

segmento empresarial do setor sucroalcooleiro brasileiro, R$ 2,8 bilhões, em São Paulo, Paraná, Goiás, Minas 

Gerais, Mato Grosso do Sul e estados conjuntos, sendo São Paulo o principal em captação de recursos pelo 

programa. Portanto, o Estado brasileiro exerce papel fundamental no fomento financeiro e na indução de 

processos de expansão e modernização ao setor sucroalcooleiro no país.  
Palavras-chave:setor sucroalcooleiro; BNDES Prorenova; financiamento.  

 

Resumen:Para el Ministerio de Minas y Energía, el mayor financiador del sector sucroenergético es el Banco 

Nacional de Desarrollo Económico y Social - BNDES. El objetivo del artículo es presentar los programas 

actuales del BNDES que atienden exclusivamente al sector sucroalcoholero brasileño, con destaque en el análisis 

al programa BNDES Prorenova - Programa de Apoyo a la Renovación e Implantación de Nuevos Canavales, en 

el período entre 2012 y 2017. Se hizo una revisión bibliográfica y recolección de datos secundarios en el Portal 

del BNDES, por unidad de la federación y grupos empresariales. El BNDES Prorenova, de 2012 a 2017, 

desembolsó al segmento empresarial del sector sucroalcoholero brasileño, R $ 2,8 mil millones, en São Paulo, 

Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y estados conjuntos, siendo São Paulo el principal en 

captación de recursos por el programa. Por lo tanto, el Estado brasileño desempeña un papel fundamental en el 

fomento financiero y en la inducción de procesos de expansión y modernización al sector sucroalcoholero en el 

pais. 
Palabras Claves:sector sucroalcoholero; BNDES Prorenova; financiación.  

 

 

Introdução 
 

O objetivo do artigo é apresentar os programas atuais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que atendem exclusivamente o setor 

sucroalcooleiro brasileiro, com destaque na análise do programa BNDES Prorenova - 

Programa de Apoio à Renovação e Implantação de Novos Canaviais, no período entre 2012 e 

2017. Vale destacar que este artigo é um ensaio inicial de pesquisa do acesso pelas empresas 

sucroalcooleiras a estes programas financeiros e, portanto, não tem como objetivo analisar os 
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desdobramentos nos territórios e aos sujeitos sociais, no entanto as constatações quantitativas 

aqui evidenciadas merecem ser posteriormente investigadas sob a perspectiva dos impactos 

territoriais e sociais.  

Efetuou-se revisão bibliográfica sobre o papel do BNDES para o setor sucroalcooleiro 

brasileiro, a partir dos autores Milanez; Barros; Faveret Filho, (2008); Ferracioli, Bacha; 

Jacomini (2016); Borges e Costa (2011) e Silva (2017), além de consulta de informações 

sobre os programas (BNDES Prorenova; BNDES Pass e BNDES Paiss Agrícola) no Portal do 

BNDES.  

Também foi efetuada coleta de dados secundários no Portal do BNDES 

(Transparência - Central de Downloads), através do arquivo ―Operações contratadas na forma 

direta e indireta não automática
1
 (2002 a agosto de 2018)‖. Nesta base, devido ao montante de 

dados, foram selecionados apenas os dados referentes aos Financiamentos pelo programa 

BNDES Prorenova, por unidade da federação e por grupos empresariais. Como o BNDES 

Prorenova foi lançado no ano de 2012, foi considerado como recorte temporal os anos de 

2012 a 2017. Os dados monetários foram corrigidos através do Portal Calculadora do Cidadão 

e estão expressos em Real (R$) constante de 2017, segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (IBGE) (BACEN, 2018). 

 

Alavanca financeira de crescimento do setor sucroalcooleiro 
 

 O setor sucroalcooleiro retoma seus estímulos produtivos no século XXI, motivado, a 

partir do ano de 2003, pelo advento da tecnologia de motores bicombustíveis (tecnologia flex 

fuel) para os carros automotivos do país, que amplia significativamente a demanda por etanol 

combustível (MILANEZ; NIKO, 2012).  

 Nesse contexto de estímulo produtivo ao setor sucroalcooleiro, têm-se a ampliação da 

demanda por recursos financeiros para investimento em empresas, cooperativas e pessoas 

físicas do ramo sucroalcooleiro. Diante disso, o banco público de desenvolvimento brasileiro 

– BNDES, que representa a principal fonte de financiamentos de longo prazo no Brasil, tem 

papel importante (MILANEZ; BARROS; FAVERET FILHO, 2008). 

 O Ministério de Minas e Energia – MME, Departamento de Combustíveis Renováveis 

(2015, p. 2), também destaca o papel do BNDES quando aponta que este é o ―[...] maior 

financiador do setor sucroenergético‖ e que, de janeiro de 2010 a maio de 2015, ―[...] foram 

                                                 
1
Operações não-automáticas, são as que precisam passar uma avaliação do BNDES.  
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desembolsados R$ 32,18 bilhões de reais para o setor nas mais variadas linhas de 

financiamento.‖.  

Ferracioli, Bacha e Jacomini (2016, p. 55) evidenciam a importância do financiamento 

público do Estado, para o setor sucroalcooleiro, sobretudo a partir dos anos 2000, indo na 

contramão do que havia sido definido no início da década de 1990, com a desregulamentação 

do setor.  

Especialmente a partir de 2008, o crescimento e perspectivas de 

investimentos do setor sucroenergético voltam a ser atrelados ao crédito 

público. Assim, o governo federal, que pretendia dar espaço para o setor 

privado financiar a economia, volta a expandir o crédito para a agropecuária 

brasileira, principalmente por meio do BNDES. 

Para Borges e Costa (2011), os investimentos do BNDES desencadearam impulsos 

econômicos ao setor sucroalcooleiro, de crescimento e competitividade da produção, parte 

comercial e de gestão das empresas. Das principais finalidades dos financiamentos do 

BNDES ao setor sucroalcooleiro, Borges e Costa (2011, p. 75) destacam as seguintes: 

[...] aquisição e recuperação de máquinas agrícolas; capital de giro; 

capitalização institucional financeira; cartão BNDES; desenvolvimento de 

mercado de capitais; desenvolvimento social; desenvolvimento tecnológico; 

expansão produtiva; financiamento de compra de máquinas/serviços; 

implantação de unidades produtoras; meio ambiente; modernização; pós-

embarque suppliers; pré-embarque; racionalização; reestruturação social; 

refinanciamento; re-localização; social corporativo.  

No período analisado pelas autoras (2011 a 2008), nota-se que as três principais 

finalidades dos financiamentos do BNDES para o setor sucroalcooleiro, que apresentaram 

ocorrência em quase todas as regiões do Brasil, em todos os anos do recorte temporal são: 

financiamento de compra de máquinas/serviços, implantação de unidades produtivas e 

expansão (BORGES; COSTA, 2011). 

Isto posto, constata-se que o BNDES, através de políticas, programas, planos e linhas, 

fornece créditos a fim de fortalecer o complexo agrícola e industrial do setor sucroalcooleiro. 

Assim, é possível apontar que a expansão do setor sucroalcooleiro, em muito se deve a 

ampliação da oferta e do acesso a estes programas de crédito, uma vez que a partir dos 

recursos financeiros as empresas ampliam sua área para plantio, maquinário, produção e 

consequentemente seu poder econômico, enquadrando no que Souza (2016) aponta de 

―apropriação do espaço, a consolidação dos territórios do capital‖, ocorrendo, portanto 

desdobramentos territoriais. 
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Os programas de crédito lançados para o setor sucroalcooleiro na década de 2010 
 

 Segundo Silva (2017), o BNDES figura como central na sustentação das atividades 

sucroalcooleiras no território, o que se reflete no número de programas do Banco, voltado 

especificamente ao setor. As linhas de créditos, do BNDES, criadas para suprir e atender 

exclusivamente o setor sucroalcooleiro, a partir de 2010 são as seguintes: BNDES Prorenova; 

BNDES Pass e BNDES Paiss Agrícola (QUADRO 1).  

O BNDES Prorenova foi criado em 9 de abril de 2012, pela circular 17/2012 e 

encontra-se em vigência até a data de até 30/06/2019. Estão aptos a solicitar esse crédito, via 

segmento do Prorenova Rural, ―produtores rurais de cana-de-açúcar (pessoa física e jurídica) 

e suas cooperativas‖ e via segmento do Prorenova Industrial, pessoas jurídicas produtores de 

açúcar ou etanol que exerçam a atividade industrial relacionada ao plantio de cana-de-açúcar, 

como usinas e destilarias de etanol e açúcar, cooperativas de produção, cooperativas de 

produtores e entidades societárias por cotas. (BNDES, 2018).  

 Dos itens financiáveis pelo BNDES Prorenova, destaca-se aqueles ―associados ao 

plantio de variedades protegidas ou clones potenciais de cana-de-açúcar (cana planta), no 

âmbito de projeto de investimento desde que não associado ao projeto de aumento de 

capacidade produtiva‖. Do orçamento financeiro previsto no financiamento por este 

programa, têm-se a média de R$ 7.350 por hectare de cana-de-açúcar plantado, que pode ser 

operacionalizado das seguintes formas: apoio indireto e apoio direto. (BNDES, 2018). 

 

Quadro 1 – Linhas de crédito do BNDES a partir de 2010, para o setor sucroalcooleiro. 

 
Fonte: Elaborado a partir de BNDES (2018). 

Programa de Apoio à Renovação e 

Implantação de Novos Canaviais 

(BNDES Prorenova)

Programa de Apoio ao 

Setor Sucroenergético 

(BNDES Pass)

Programa de Apoio à Inovação 

Tecnológica Industrial dos Setores 

Sucroenergético e Sucroquímico 

(BNDES Pass Agrícola)

Fomentar financiamentos para a 

renovação e implantação de novos 

canaviais para incentivo à 

produção de cana-de-açúcar no 

país.

Fomentar financiamentos 

do processo de estocagem 

de etanol.

Fomentar tanto o desenvolvimento 

e a produção pioneira de 

tecnologias agrícolas como a 

adaptação de sistemas industriais, 

desde que inseridos nas cadeias 

produtivas da cana-de-açúcar e/ou 

de outras culturas energéticas 

compatíveis, complementares e/ou 

consorciáveis com o sistema 

agroindustrial da cana-de-açúcar.

2012 2012 2014

Linhas de crédito

Objetivos

Ano de Lançamento
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 Silva (2017) explica as maneiras de solicitação do crédito por este programa e destaca 

que, no apoio indireto, os riscos do financiamento e os limites do financiamento são de 

responsabilidade e definidos pela instituição financeira terceira credenciada ao BNDES. 

As operações diretas dizem respeito aos financiamentos superiores a R$ 20 

milhões e que necessitam passar por uma análise prévia do próprio banco, 

realizada através de uma série de documentos que precisam ser entregues ao 

banco com características e informações gerais sobre o projeto a ser 

financiado. As operações indiretas são aquelas realizadas por intermédio de 

uma instituição financeira credenciada ao BNDES, que assume por si só os 

riscos da operação e pode então impor os limites que achar necessário para 

concretizar um financiamento. As operações indiretas podem ainda ser 

automáticas, e assim não precisam passar por uma avaliação prévia do 

BNDES, ou não-automáticas, que ao contrário, precisam passar uma 

avaliação. (SILVA, 2017, p. 79). 

 Com finalidade distinta, o BNDES Pass objetiva financiar a estocagem de etanol 

combustível, no que tange beneficiar: a) Usinas produtoras de etanol; b) Destilarias de etanol; 

c) Empresas de comercialização de etanol; d) Empresas de distribuição de combustível; e) 

Cooperativas de produtores de etanol. Estas devem ser cadastradas na Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e estarem localizadas nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e nos estados de AL, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, SE, RN 

e TO. O limite de financiamento do BNDES Pass é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 

de reais) por beneficiária - CNPJ. (CIRCULAR BNDES, 2012).  

 Já, o BNDES Pass Agrícola é disponibilizado pelo BNDES em conjunto com a 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e apresenta cinco linhas temáticas para crédito, 

sendo elas: a) novas variedades de cana-de-açúcar (de ambientes de produção das regiões de 

fronteira, mais adequadas à mecanização agrícola e de maiores índices de biomassa/Açúcar 

Total Recuperável - ATR, com ênfase em melhoramento transgênico); b)maquinários e 

implementos agrícolas (para plantio, colheita, coleta de palha/resíduos, sobretudo com 

técnicas de agricultura de precisão); c)sistemas integrados de manejo, planejamento e controle 

da produção; d) técnicas eficientes de propagação de mudas e dispositivos biotecnológicos 

inovadores; e)adaptação de sistemas industriais para culturas energéticas com o sistema 

agroindustrial do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. (BNDES, 2018). 

No próximo item é apresentado os recursos disponibilizados pelo programa BNDES 

Prorenova, entre 2012 a 2017, com destaque a identificação e análise da: distribuição 

geográfica (unidade da federação) dos financiamentos deste programa; e dos principais grupos 

empresariais favorecidos com os recursos financeiros deste programa do BNDES.  
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Distribuição dos recursos financeiros do BNDES Prorenova  
 

 Os financiamentos do BNDES, ao setor sucroalcooleiro, discriminado por unidade da 

federação e direcionado as agroindustriais (grupos/empresas), no âmbito do programa 

BNDES Prorenova, no período de 2012 a 2017, totalizaram R$ 2.840.585.079,55. Os maiores 

financiamentos ocorreram na seguinte ordem: ano de 2013 a 2015, 2012, 2016 e 2017 (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, nas unidades 

da federação, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-E-IBGE). 

ANO Valor (R$) Participação (%) 

2012 316.943.639,60 11 

2013 988.035.343,39 35 

2014 675.272.010,66 24 

2015 414.858.587,66 15 

2016 262.667.018,25  9 

2017 182.808.479,98  6 

TOTAL 2.840.585.079,55 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
 

A unidade federativa que mais captou recursos pelo programa BNDES Prorenova, no 

recorte temporal analisado, é o estado de São Paulo, seguido de Goiás, Paraná, Minas Gerais e 

Mato Grosso do Sul, o que revela a primazia de investimentos ao setor sucroalcooleiro 

brasileiro nas grandes regiões Sudeste e Centro-Oeste na atualidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, nas unidades 

da federação, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-E-IBGE). 

ESTADO Valor (R$) Participação (%) 

São Paulo  1.997.917.407,44 70 

Paraná 285.619.086,27 10 

Goiás 278.954.575,39 10 

Minas Gerais  189.227.405,45 7 

Mato Grosso do Sul  31.417.078,00 1 

Outros* 57.449.526,99 2 

TOTAL 2.840.585.079,55 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
 

*Na categoria "Outros" consideram-se os financiamentos que são declarados em estados conjuntos, por exemplo: 

GO/MS; SP/PR; GO/MG. 
 

 No estado de São Paulo, nos anos analisados, ocorreu um total de 65 financiamentos, 

estes representados, sobretudo com a razão social de agroindústrias sucroalcooleiras, sendo 

que 5 sucederam no ano de 2012, 11 em 2013, 13 em 2014, 15 em 2015, 11 em 2016 e 10 em 

2017.  
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 Os grupos que realizaram mais contratos (número) para captações pelo BNDES 

Prorenova no estado de São Paulo, foram: Raízen S/A (9); Pedra Agroindustrial S.A. (6); Da 

Mata S/A. - Açúcar e Álcool (4) e Usina Açucareira S. Manoel S.A. (4). Sobre os valores e 

participação, destaca-se que o grupo Raízen captou 20% do total dos recursos de todo o 

período analisado no estado de São Paulo (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais em São Paulo, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-E-

IBGE). 

GRUPO EMPRESARIAL Valor (R$) Participação (%) 

Raizen S/A 392.266.930,45 20 

Pedra Agroindustrial S.A. 269.455.906,95 13 

Da Mata S/A - Açúcar e Álcool 96.388.418,85 5 

Usina Açucareira S. Manoel S.A. 78.296.486,20 4 

Outros 1.161.509.664,98 58 

TOTAL 1.997.917.407,44 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
 

 A finalidade do recurso captado se dá em todos os itens para o segmento agrícola com 

a descrição ―Plantio de Hectares de Cana-de-Açúcar‖. Têm-se financiamentos para o mínimo 

de 2.626 hectares de cana-de-açúcar, até o máximo de 77.952 hectares de cana-de-açúcar. As 

maiores propostas de ampliação de área cultivada com cana-de-açúcar pelo programa BNDES 

Prorenova são para o grupo Raízen que também é o líder em montante de recursos captados, 

conforme destacado anteriormente. As empresas deste grupo totalizaram uma proposta de 

ampliação de área de 495.938 hectares, especificamente, para as unidades agroindustriais 

sucroalcooleiras da Raízen no estado de São Paulo.   

 O segundo estado expoente em recursos financeiros pelo programa é o Paraná. Neste 

estado houve 6 financiamentos e o principal grupo em captação de recursos pelo programa é 

Alto Alegre S.A. Açúcar e Álcool que captou 63% do recurso no estado. Vale destacar que, 

no ano de 2013, em uma única solicitação o grupo obteve o valor de R$ 157.090.165,50, o 

que representa 55% de todo o recurso do programa para o estado nos anos analisados (Tabela 

4). No estado do Paraná, os recursos do programa foram aprovados para fomentar desde 

renovação de canavial, de no mínimo 3.000 hectares e no máximo 24.743 hectares, até 

―investimentos sociais no entorno das unidades industriais‖ sucroalcooleiras (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais no Paraná, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-E-

IBGE). 

GRUPO EMPRESARIAL Valor (R$) Participação (%) 

Usina Alto Alegre S.A. - Açúcar e Álcool 179.289.723,31 63 

Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. 106.329.362,96 37 

TOTAL 285.619.086,27 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
 

 O estado de Goiás apresentou um maior número de contratos de financiamento pelo 

programa (11 no total), no entanto com valores menores do que os observados no estado do 

Paraná. Em Goiás, os principais grupos participantes do programa foram Jalles Machado S.A, 

São Martinho S.A. e SJC Bioenergia Ltda., apresentando, respectivamente, 5, 2 e 2 

solicitações de financiamento (Tabela 5). Foi possível notar que as duas últimas solicitações 

de Jalles Machado S.A, em 2017, tinham como finalidade o plantio de cana-de-açúcar de até 

5.804,39 hectares, com a especificação de que as variedades da cultura agrícola seriam 

variedades protegidas e/ou clones potenciais (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais em Goiás, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-E-

IBGE). 

GRUPO EMPRESARIAL Valor (R$) Participação (%) 

Jalles Machado S.A. 74.435.592,84 63 

São Martinho S.A. 84.273.458,02 37 

SJC Bioenergia Ltda. 77.417.310,54 28 

Outros 42.828.214,00 15 

TOTAL 278.954.575,39            100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
 

Em Minas Gerais, no período analisado, ocorreram 9 financiamentos pelo programa, 

sendo que 6 foram destinados ao grupo S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool (4 destas 

solicitações em 1 ano que foi o ano de 2013). Este grupo recebeu pelo BNDES Prorenova, R$ 

116.817.757,24 que corresponde a 62% do total recebido em todo o estado mineiro (Tabela 

6). 

 

Tabela 6 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais em Minas Gerais, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice IPCA-

E-IBGE). 

GRUPO EMPRESARIAL Valor (R$) Participação (%) 

S.A. Usina Coruripe Açúcar e Álcool 116.817.757,24 62 

Outros 72.409.648,22 38 

TOTAL 189.227.405,45 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
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A finalidade das solicitações de financiamento em Minas Gerais, assim como nos 

outros estados, também se enquadra na parte agrícola de renovação de canavial, no entanto 

em duas solicitações, no ano de 2015, têm-se a finalidade de ampliação de área de cana-de-

açúcar (7.324 hectares em cada solicitação), bem como o ―apoio ao fortalecimento da 

capacidade de geração de emprego e renda‖. Este último se deu através do programa do 

BNDES denominado PROGEREN
2
- Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de 

Geração de Emprego e Renda (BNDES, 2018). 

 No estado de Mato Grosso do Sul, apenas um grupo empresarial obteve financiamento 

pelo Programa BNDES Prorenova no período em análise que foi no valor de R$ 

31.417.078,00 (Tabela 7). A Nova América Agrícola Caarapo Ltda. apresentou 4 solicitações 

ao programa que ocorreram nos anos de 2015, 2016 e 2017 (2 solicitações). Da finalidade do 

crédito, têm-se a renovação da área plantada de cana-de-açúcar, porém com projeção de 

poucos hectares (entre 2.647 e 3.177). 

 

Tabela 7 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais no Mato Grosso do Sul, de 2012 a 2017, valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice 

IPCA-E-IBGE). 

GRUPO EMPRESARIAL Valor (R$) Participação (%) 

Nova América Agrícola Caarapo Ltda. 31.417.078,00 100 

TOTAL 31.417.078,00 100 

Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 
  

 Vale apontar os recursos financeiros do BNDES Prorenova que foram solicitados por 

estados conjuntos, conforme apresentado na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Valores e participação dos Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos 

empresariais em estados conjuntos (2012 a 2017), valor constante de 2017 (corrigidos pelo índice 

IPCA-E-IBGE). 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 

 

                                                 
2
O BNDES PROGEREN envolve uma linha de crédito para financiamentos de capital de giro, com apoio a 

projetos voltados ao aumento da capacidade de produção, incremento da receita operacional bruta e ampliação 

do número de empregos formais (BNDES, 2005). 

ESTADOS GRUPOS Valor ($) Participação (%)

GO/MS Cerradinho Bioenergia S.A. 22.201.680,00 39

GO/MG SJC Bioenergia Ltda. 14.425.325,99 25

SP/PR Nova América Agrícola Ltda. 10.248.167,30 18

GO/MG SJC Bioenergia Ltda. 6.182.282,00 11

SP/PR Nova América Agrícola Ltda. 4.392.071,70 8

TOTAL - 57.449.526,99 100
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Os estados beneficiados de forma conjunta (GO/MS, GO/MG e SP/PR) são 

geograficamente limítrofes. O principal grupo receptor foi Cerradinho Bioenergia (39%), 

seguido de SJC Bioenergia Ltda. (36%) e Nova América Agrícola Ltda. (26%).  Os 

financiamentos ocorreram no ano 2015 para o grupo Cerradinho Bioenergia e 2017 para os 

dois outros grupos. 

 Na linha de crédito, de financiamentos pelo BNDES Prorenova, têm-se também as 

seguintes variáveis: a) Modalidade de apoio; b) Forma de apoio; c) Custo financeiro; d) Prazo 

- carência (meses); e) Instituição Financeira Credenciada.  

 Ao contabilizar o montante do programa em todos os estados, no período analisado, 

estes somam 100 financiamentos. Todos estão classificados na Modalidade de Apoio, 

―reembolsável‖, com a Forma de Apoio ―indireta‖ em que as operações financeiras se dão por 

uma instituição credenciada ao BNDES. O Custo Financeiro se deu com: Taxa de Juros de 

Longo Prazo – Taxa TJLP
3
, em 73 financiamentos; Taxa Fixa em 16; e Taxa do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa Selic
4
 em 11.  

 Sobre o prazo de carência, têm-se o predomínio do prazo de 18 meses para 95 

solicitações de financiamento, prazo de 12 meses em 3 e de 24 meses em 2 casos.  

 Sobre as instituições financeiras credenciadas, lideram as operações de crédito pelo 

BNDES Prorenova, os grupos Itaú Unibanco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A e Banco 

Votorantim S.A. (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP foi instituída em de 31.10.94, sendo definida como o custo básico dos 

financiamentos concedidos pelo BNDES. Tem período de vigência de um trimestre-calendário e é calculada a 

partir dos seguintes parâmetros: I - meta de inflação calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro 

mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional; II - 

prêmio de risco. Em moedas contratuais, a TJLP, expressa em percentual ao ano (BNDES, 2018). 
4
Taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

(Selic) para títulos federais. São considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e 

liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação (BACEN, 2018). 
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Tabela 9 - Número de Financiamentos pelo programa BNDES Prorenova, por grupos bancários, de 

2012 a 2017. 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do BNDES (2018). 

 

 Por fim, identificou-se que foi desembolsado pelo Banco Público BNDES, ao 

segmento empresarial do setor sucroalcooleiro brasileiro, nos estados o montante de R$ 

2.840.585.079,55 entre 2012 e 2017, apenas a uma linha creditícia que é a do programa 

BNDES Prorenova.  

 

Considerações Finais 
 

 As linhas de financiamento, do BNDES, criadas para atender exclusivamente o setor 

sucroalcooleiro, a partir de 2010 são: BNDES Prorenova; BNDES Pass e BNDES Paiss 

Agrícola. No que concerne ao BNDES Prorenova, este programa desembolsou, nos anos de 

2012 a 2017, ao segmento empresarial do setor sucroalcooleiro brasileiro, o montante de 

R$2.840.585.079,55, distribuído pelos estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul e para suprir demandas em que havia mais de um estado. Sobre o número 

de financiamentos foi realizado 65, 6, 11, 9, 4 e 5, respectivamente, sendo que o estado que 

mais captou recursos pelo programa foi o estado de São Paulo. Nota-se que os financiamentos 

se concentram nos estados da Região Sudeste e Centro-Oeste em vez, dos estados da região 

Nordeste (anteriormente tradicionais na produção canavieira). A partir do exposto é possível 

afirmar que o Estado brasileiro exerce papel fundamental no fomento financeiro 

(financiamentos e investimentos) e na indução de processos de expansão e modernização ao 

setor sucroalcooleiro no país.  
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Resumo:A cafeicultura no Sul de Minas caracteriza-se pela forte presença da agricultura familiar, inserida na 

lógica do agronegócio, no qual necessita adequar-se para que possa produzir nos moldes exigidos pelo 

produtores de commodities, como é o café. Dessa forma, esses grupos familiares se organizam de modo que os 

custos de produção sejam compensados pelo preços pagos pelas cooperativas, que dominam a comercialização 

de café na região, sendo que a mais importante delas é a Cooxupé. Para os cafeicultores, essa relação é favorável 

porque é a garantia de colocação de seu produto no mercado e facilitação de acesso aos insumos agrícolas 

necessários, via sistema de crédito da cooperativa. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a traçar o perfil das 

unidades de produção familiar produtoras de café convencional, associados à Cooxupé, de modo a compreender 

sua organização social e produtiva, no contexto do agronegócio do café, tomando como estudo de caso os 

municípios de Muzambinho e Alfenas (MG). 

Palavras-chave:cafeicultura; agricultura familiar; cooperativismo 

 

 

Resumen:La cafeicutura en el sur de Minas se caracteriza por la fuerte presencia de la agricultura familiar, 

insertada en la lógica del agronegocio, en el cual necesita adecuarse para que pueda producir en los moldes 

exigidos por los productores de commodities, como es el café. De esta forma, estos grupos familiares se 

organizan de modo que los costos de producción sean compensados por los precios pagados por las cooperativas, 

que dominan la comercialización de café en la región, siendo que la más importante de ellas es la Cooxupé. Para 

los caficultores, esta relación es favorable porque es la garantía de colocar su producto en el mercado y facilitar 

el acceso a los insumos agrícolas necesarios, a través del sistema de crédito de la cooperativa. En este sentido, 

este trabajo se propone a trazar el perfil de las unidades de producción familiar productoras de café 

convencional, asociadas a la Cooxupé, de modo a comprender su organización social y productiva, en el 

contexto del agronegocio del café, tomando como estudio de caso los municipios de café Muzambinho y Alfenas 

(MG). 

Palabras Claves:cafeicultura; agricultura familiar; cooperatividad 

 

Introdução 

 

A cafeicultura na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, embora represente um 

dos mais importantes setores do agronegócio brasileiro, caracteriza-se pela forte presença da 

agricultura familiar, sendo que o sistema de produção predominante é o convencional, ou seja, 
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baseia-se nos princípios da Revolução Verde, com utilização de grande quantidade de 

insumos químicos. Além disso, a comercialização da produção é realizada, em sua maioria 

com cooperativas de região, dentre as quais destaca-se a Cooxupé (Cooperativa Regional de 

Cafeicultores em Guaxupé LTDA). 

Considerando que essas famílias dedicam-se à produção de uma commodity, estão 

sujeitos as oscilações de seu preço, determinados internacionalmente, além da questão da 

bienalidade do café, o que significa que uma safra a produtividade alta e na próxima, 

apresenta queda. Muitas vezes, é possível afirmar que o valor recebido em uma safra, paga as 

dívidas da anterior, uma vez que o investimento na produção é bastante elevado. 

A partir dessa contestação, o presente trabalho visa traçar o perfil das unidades de 

produção familiar produtoras de café convencional, associados à Cooxupé, de modo a 

compreender sua organização social e produtiva, no contexto do agronegócio do café, 

tomando como estudo de caso os municípios de Muzambinho e Alfenas (mapa 1). 

 

Mapa 1- Localização geográfica dos municípios de  Muzambinho (MG) e Alfenas (MG). 

 
Fonte: Base Cartográfica IBGE, 2010. 

 

O município de Muzambinho está localizado na microrregião de São Sebastião do 

Paraíso, possuindo 20.432 habitantes, das quais 77% (15.731 habitantes) e 33% rural (4.701 

habitantes), segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010), tendo o café como sua principal 

atividade econômica e responsável pelo seu desenvolvimento.  No entanto, seu crescimento 

urbano ainda é lento, existe uma enorme dependência de outras cidades maiores para a 

prestação de serviços. As pequenas indústrias da região são alimentícias, se concentram em 
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torno da produção de goiaba, queijos, leites e derivados, e uma pequena produção de farinha 

de trigo (ARAÚJO, 2015) . No Censo Agropecuário (IBGE, 2006) mostrava que a área dos 

estabelecimentos agropecuários corresponde a 26.648 hectares, sendo a maior parte ocupada 

pela cafeicultura.  

Já o município de Alfenas possui uma população de 73.722 habitantes, sendo 94% 

urbana  (69.127 habitantes) e 6% rural (4.595 habitantes) (IBGE, 2010). O município está 

inserido em uma rede urbana formada por cidades médias, possuindo uma ótima localização 

em relação aos grandes centros urbanos de produção e consumo, sendo eles: Belo Horizonte 

(365km), São Paulo (300km) e Rio de Janeiro (470km), o que influencia diretamente em sua 

economia e rendimentos.   

Regionalmente, Alfenas possui o controle normativo do agronegócio, pela presença de 

cooperativas, armazéns e empresas que exportam cafés. De acordo com o IBGE (2016), a 

produção de café alcançou a produção de 24.243 toneladas, o que promoveu a obtenção de 

rendimento médio equivalente a 2.250 kg/há, produzidos em 10.775 hectares.  

 Para a realização desse trabalho, que é parte do relatório, em elaboração, do projeto de  

pesquisa intitulado ―Agricultura familiar e questão de gênero no Sul de Minas: uma 

comparação entre cafeicultura convencional e orgânica‖, financiado pelo edital Demanda 

Universal da FAPEMIG (Fundação de Amparo  a Pesquisa de Minas Gerais), além da revisão 

bibliográfica, foi realizada uma entrevista com o vice-presidente da Cooxupé e aplicado 

questionário semiestruturado com 15 cafeicultores (9 de Muzambinho e 6 de Alfenas), sendo 

eles os membros responsáveis pelo grupo familiar, sendo que nesse caso foi escolhido o pai 

do família. 

Dessa forma, o trabalho  está dividido em três partes: a primeira, discute a agricultura 

familiar e cafeicultura no contexto da mesorregião Sul/Sudeste de Minas; a segunda; questão 

do cooperativismo na cafeicultura, a partir do caso da Cooxupé; e por fim, os dados referentes 

as unidades de produção familiares produtoras de café, de Alfenas e Muzambinho são 

analisados.  

 

Agricultura familiar e cafeicultura no Sul de Minas 

 

 Ao que se diz respeito a produção e a exportação de grãos de café no Brasil, o estado 

de Minas Gerais vem se destacando devido ao seu grande preparo logístico e tecnológico. A 

produção de café em territórios mineiros pode ser considerada um fator de desenvolvimento 
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regional e econômico estatal, contando com a participação de grande maioria de municípios 

para a produção desta commodity (SILVA, SANTOS e LIMA, 2001). A produção cafeeira no 

Sul de Minas Gerais, transformou-se em uma particularidade cultural da região e da 

agricultura familiar, pois  

[...] o café é, efetivamente, responsável pela emergência de uma significativa 

identidade territorial e destaca, ademais, que o potencial socioeconômico da 

produção familiar local pode se traduzir em um trunfo vigoroso, desde que 

fundado nas relações particulares desta forma de produzir com a natureza, as 

quais, potencialmente, favorecem o reconhecimento das múltiplas funções 

da agricultura (SILVEIRA; MARQUES 2008, p. 230). 

 O cultivo de café se insere no desenvolvimento econômico regional, possibilitando a 

criação de mais empregos e maior apoio a agricultura familiar. Dados preliminares referentes 

ao Censo Agropecuária – IBGE (2017), evidenciam o aumento de 13,9% da quantidade de 

propriedades que se dedicam à produção cafeeira no estado, equivalente a 120 mil. Os 

cultivos de lavouras cafeeiras contribuíram para a criação de mais de 8,4 milhões empregos 

no país. Somente em 2017, o estado de Minas Gerais exportou, 83,5% dos grãos produzidos 

no estado, dentre eles, o café verde cru, com receita de US$ 3,5 bilhões. Países como 

Alemanha, Estados Unidos e Itália se destacam como principais mercados compradores 

(CECAFÉ, 2017).  

De acordo com Filetto (2000), vivemos a terceira fase do café em Minas Gerais, que 

relaciona-se ao meio técnico científico informacional, contribuindo para que na década 1970 

ocorresse a modernização do espaço rural para a produção de lavouras de café. Dessa forma, 

financiamentos, assistências técnicas em municípios, a introdução de novas tecnologias, o 

aumento das exportações, e de preços internacionais, bem como a renovação da cafeicultura 

ao que se diz respeito a intervenções governamentais, favoreceram o desenvolvimento da 

produção agrícola e industrial do café na mesorregião (SILVA, SANTOS e LIMA, 2001), 

contribuindo para que o Sul de Minas se destacasse em produções cafeeiras em todo o país, 

representando mais do que metade da produção do estado (ABIC, 2009).  

Em relação aos aspectos físicos da mesorregião, os relevos são irregulares, 

impossibilitando o desenvolvimento de uma agricultura mecanizada, com menos intervenções 

de mão de obra (VILELA e RUFINO, 2009). No entanto, a presença de relevos acidentados 

contribui para maiores possibilidades de produção de cafés orgânicos, especiais e ecológicos 

do que em relevos aplainados como os do cerrado. Apesar de avanços ao que se refere a 
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produção da cafeicultura empresarial no país, a produção de café em Minas Gerais é uma 

atividade realizada em maior escala por produtores (as) de porte médio e pequeno.  

As dotações naturais de recursos naturais, o microclima, a sua composição 

de produção agropecuária onde, em geral, predomina a combinação café 

com leite, a grande concentração de pequenos agricultores e de propriedades 

familiares, a sua localização estratégica em termos de mercados 

consumidores e de corredores de exportação, a sua tradição na produção de 

café e outros colocam essas regiões com ampla vantagem comparativa na 

produção desses cafés diferenciados (TEIXEIRA, 2000, p. 187). 

O agronegócio vem se modernizando na região, se adequando a um novo complexo 

agroindustrial para atingir níveis competitivos mundiais, firmando parcerias ―com os 

produtores, com as fornecedoras de insumos de maneira geral (adubos, fertilizantes e 

nutrientes para o solo), e principalmente com a rede industrial, a indústria transformadora da 

matéria-prima‖ (VALE, CALDERARO e FAGUNDES, 2014, p. 9). 

Na região Sul/ Sudoeste de Minas Gerais, a produção do café predomina como a 

principal de cultura agrícola cultivada entre os municípios envolvidos, contando com presença 

de diversas cooperativas, além da COOXUPÉ - COOPARAÍSO (Cooperativa Regional de 

Cafeicultores em São Sebastião do Paraíso Ltda.), a COCATREL (Cooperativa dos 

Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda.), a Minasul (Cooperativa dos Cafeicultores da 

Zona de Varginha Ltda.) e a COOPFAM (Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço 

Fundo e Região) -, áreas extensas de plantio e uma conservadora rede de produção (VALE, 

CALDERARO E FAGUNDES, 2014). 

A mão de obra utilizada para a manutenção e colheita de lavouras cafeeiras, são 

popularmente conhecidos (as) como apanhadores (as) de café, podendo ser integrantes da 

família, moradores vizinhos da propriedade, (nesse caso, a partir de um acordo ocorre a troca 

de dias trabalhados na propriedade) ou então pessoas contratadas que não fazem parte de seu 

grupo familiar. Em propriedades médias as pessoas que são contratadas costumam ser 

migrantes de regiões como Norte de Minas, Bahia e do Norte do Paraná (COALIZÃO DO 

CAFÉ et al., 2004). A comercialização dos grãos de café na microrregião, ocorre em sua 

grande maioria em cooperativas, dentre elas a COOXUPÉ, sediada no município de Guaxupé, 

sendo uma associação que se destaca como complexo industrial de café do mundo, exercendo 

a função de cooperativa de crédito agrícola. Nessa cooperativa existe a parceria, venda e 

armazenamento de café para produtores da mesorregião Sul/ Sudoeste de Minas, Triângulo 
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Mineiro/ Alto Paranaíba e em Vale do Rio Doce no Estado de São Paulo (LIBÂNEO, 

CALDERARO e VALE, 2011). 

 

Cooperativismo no café: o caso da Cooxupé 

 

 A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) está localizada 

na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, com sede no município de Guaxupé. A 

cooperativa Cooxupé foi fundada em 1932. O ano de primeira exportação data de 1959, no 

qual, a cooperativa iniciou a importação de café, mas a comercialização se deu a partir de 

1957. Iniciou suas atividades com os produtores da região (Monte Santo de Minas, Cabo 

Verde, Guaranésia e Muzambinho) e, mais tarde, expandiu-se sobre outras regiões de Minas e 

pelo estado de São Paulo, contabilizando, em 2018, aproximadamente 14 mil cooperados, 

distribuídos por mais de 200 municípios  (www.cooxupe.com.br).  

Com o crescimento do processamento do café e o número de cooperados, começou um 

grande processo de exportação (MELO, 2017), tornando-se a maior cooperativa de produtores 

de café do mundo.  Em sua matriz, suas instalações estão voltadas para o fornecimento de 

insumos para café, cereais e pecuária, além do recebimento e comercialização da produção de 

seus cooperados. Esses insumos agrícolas são adquiridos pelos cooperados por meio de uma 

linha de crédito, sendo que a dívida é descontada do valor pago pelo café a eles, sendo que  

também podem receber assistência técnica  (www.cooxupe.com.br/nucleos/). 

Em entrevista com o vice-presidente da Cooxupé, ele nos informou que, em 2017, a 

cooperativa investiu na produção de milho, criando uma fábrica de ração, a partir do 

crescimento da avicultura na região.  Segundo ele, uma das principais preocupações da 

cooperativa é com os cooperados, pois eles são a razão da existência da cooperativa. ―Então, a 

preocupação essa responsabilidade por parte de diretores e corpo executivo da cooperativa 

tem que ser constante, permanente e voltado para o cooperado, que é a razão de ser da 

cooperativa. Esse cooperado é o dono da organização‖. Por isso, afirmou que a cooperativa 

não faz distinção entre grande, médio ou pequeno produtor, sendo diferenciados apenas na 

venda, pois o pequeno não vende pelo mesmo preço alto que o grande produtor, mas o crédito 

é igual para ambos (MELO, 2017). No entanto, Libanio, Calderaro e Vale (2011, p. 167) 

discordam dessa afirmativa, uma vez que  

o grande produtor, além de vender mais café à cooperativa, compra mais 

insumos para sua melhor produção, assim a forma de pagamento que adquire 
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é vantajosa, comprando em maior quantidade, o preço pode cair na aquisição. 

Enquanto o pequeno produtor compra e paga com dificuldades os insumos e 

às vezes até atrasa o pagamento, o preço final sempre virá acrescido de juros. 

 A primeira unidade avançada em Muzambinho – MG foi fundada em 2004, a unidade 

funciona através de pedidos de insumos ou assistência técnica de acordo com a demanda do 

cooperado local. Já no município de Alfenas sua fundação ocorreu através da abertura de um 

armazém no Bairro Gaspar Lopes, na data de 15 de julho de 1985, armazenando café em 

grãos. Logo em seguida a loja foi aberta em julho de 2004. No ano de 2006 a cooperativa 

amplia a capacidade do armazém e começa a estocar defensivos agrícolas.   

 De acordo com as configurações do aparecimento da cooperativa Cooxupé, durante a 

década de 30, podemos observar que a sua fundação teve um viés econômico, estrutural, 

institucional e político. Pela configuração da região constituída de pequenos cafeicultores, o 

surgimento da cooperativa minimizou as dificuldades nos períodos de crescimento a 

regulamentação do café. Dentro desses aspectos, a formulação da cooperativa é baseado na 

promoção de benefícios sociais, eficiência econômica, trabalho associado e ajuda mútua entre 

a cooperativa e os cooperados. Com o objetivo de expansão, a cooperativa compõe o que hoje 

conheçamos como o grande sistema agroindustrial do café, na definição da qualidade e 

padrões dessa commodity.  

 

Perfil da agricultura familiar produtora de café convencional 

 

As famílias que cultivam café convencional que fizeram parte dessas pesquisas são 

proprietárias de terra, que contabilizam, em média, 24,6 hectares, sendo que 15 hectares são 

destinados à área plantada pelo café, ou seja, a maior parte da área da propriedade é tomada 

pela monocultura, sobrando pouco espaço para outras culturas ou a pecuária. O grupo familiar 

apresenta um número quase equilibrado de homens (53%) e mulheres (47%), com média de 

idade de 52 anos e 46 anos, respectivamente. A maioria dos membros da família (83%) ainda 

reside na propriedade familiar e habita a mesma casa (91%), sendo que, em média, 3 

membros da família que trabalham juntos na própria lavoura de café. Com a cafeicultura, 

essas famílias obtém uma renda mensal equilibrada nas faixas de 1 a 3 salários mínimos e 

entre 3 e 5 salários (ambos com 47%), sendo uma minoria que recebe até 1 salário mínimo 

(6%), conforme figura 1. 
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Figura 1 - Renda mensal dos grupos familiares pesquisados, em salários mínimos (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

 Esses dados revelam que a cafeicultura está sendo capaz de manter essas famílias no 

campo, ao lhes proporcionar boas condições de vida e manter necessidades básicas da família, 

segundo os entrevistado (87%), fazendo com que  a grande maioria de seus membros (95%) 

trabalhem exclusivamente na propriedade familiar. E, por conta disso, apenas 2 das 15 

famílias entrevistadas estão inscritas em programa governamental de transferência social, no 

caso, o Bolsa Família. Além disso, esses membros ainda representam a população 

economicamente ativa no meio rural, considerando que uma minoria (9%) estão aposentados. 

Nessa mesma perspectiva, é menor a porcentagem de famílias dessa categoria de 

cafeicultores que fazem uso de linhas de crédito bancário ou aderiram ao PRONAF (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), na safra 2017/2018 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Número de famílias que utilizam créditos bancário ou aderiram ao PRONAF para custear 

sua produção agrícola 

Tipo de financiamento Utilizam % Não utilizam % Total % 

Crédito bancário 4 26,6 11 73,4 15 100 

PRONAF 6 40 9 60 15 100 

Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Com relação à participação dos membros da família nas decisões tomadas sobre a 

propriedade (atividades desenvolvidas, destino do dinheiro), segundo os entrevistados, há um 

certo equilíbrio entre as respostas que indicam que todos decidem (53%) e somente o marido 

(47%). Nesse caso, não é possível afirmar que tratam-se de famílias, onde a palavra final nas 

decisões seja do pai, embora ela seja ainda bastante representativa.  

Por tratar-se de agricultura familiar, utiliza muito pouco trabalhadores externos nas 

atividades agrícolas desenvolvidas nessas propriedades, sendo que, quando isso ocorre, é, 
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sobretudo, para auxiliá-los na colheita do café. Certamente que por essa situação que a mão de 

obra familiar está mais presente na fase do plantio e tratos culturais (67%) do que na colheita 

(33%). Portanto, predominando, há uma combinação entre mão de obra familiar e trabalhador 

contratado (67%), em detrimento daqueles que utilizam apenas mão de obra familiar (33%) 

nessas propriedades (figura 2).  

 

Figura 2 - Tipo de mão de obra empregada nas propriedades agrícolas entrevistadas (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Quando questionados sobre a tempo cultivam o café, a médias dos entrevistados foi de 

25 anos, sendo que em boa parte deles, o pai já era cafeicultor. Em média, essas propriedades 

cultivam, 40.200 pés de café, dos quais colheram  uma média de 224 sacas na safra 

2016/2017. Se considerarmos que, em média, 15 hectares dessas propriedades são ocupados 

pela cafeicultura, a produtividade, foi de 15 sacas/hectare, o que está bem abaixo da média 

nacional esperada para a safra 2017/2018, que é de 30,74 sacas por hectare do café arábica - 

variedade cultivada pelo cafeicultores entrevistados -, de acordo com levantamento feito pela 

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). Fato que pode ser explicado pelo alto 

custo de produção, que dificulta maiores investimentos nos tratos culturais, que contribuiriam 

para o aumento da produção e, consequentemente, da produtividade. Todavia, boa parte deles 

possui maquinários para beneficiamento do café na propriedade (47%), vindo em seguida o 

beneficiamento na cooperativa (40%) e uma pequena minoria o faz na propriedade, mas com 

maquinário e serviço terceirizados (13%), conforme figura 3. Quanto à armazenagem do café, 

todos utilizam os galpões e silos da cooperativa. 
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Figura 3 - Local de beneficiamento da produção de café nas propriedades agrícolas entrevistadas (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Conforme já mencionado, esses cafeicultores são cooperados da Cooxupé, o que nos 

levou a questioná-los sobre sua relação com a cooperativa, da qual são associados a 14 anos, 

em média. No que se refere à assistência técnica prestada pela cooperativa, a grande maioria 

se considera satisfeito (93%), em oposição aos  que discordam (7%). Essa satisfação se reflete 

nas respostas dobre as dificuldades enfrentadas no cultivo do café, predominaram aqueles que 

consideraram que não está muito difícil (67%) contra os que acham que está difícil (33%), 

sobretudo, por conta da relação custo/benefício dessa commodity. Provavelmente é por isso 

também que essa também foi a percentagem entre aqueles que nunca e os que já pensaram em 

mudar o sistema de cultivo do café convencional para o orgânico. Por outro lado, havendo 

uma parte desse agricultores não estando satisfeitos com as condições mercadológicas da 

cafeicultura, os membros dessas famílias não se interessam em participar de algum tipo de 

organização coletiva do setor (89%). 

De qualquer forma, a grande maioria dos entrevistados pretende continuar se 

dedicando à cafeicultura (93%) e todos pretendem continuar morando na propriedade rural, 

inclusive, a maior parte dos filhos dessas famílias (87%) pretendem continuam produzindo 

café, em detrimento daqueles que pretendem buscar outra alternativa de vida (13%), muito 

provavelmente fora da propriedade familiar (figura 4). Essa é a mesma percentagem dos pais 

que gostariam que os filhos descem continuidade às atividades agrícolas e à propriedade rural. 
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Figura 4 - Pretensão dos filhos em continuar trabalhando com a cafeicultura (%). 

 
Fonte: Trabalho de campo (julho/2018). 

 

Nesse sentido, aparentemente, a sucessão geracional está garantida para a maioria 

dessas famílias, considerando que seus filhos não pretendem mudar para a cidades, em busca 

de outras alternativas. Entretanto, apenas as condições econômicas da cafeicultura poderão 

confirmar essa tendência. 

 

Considerações Finais 

 

A agricultura familiar produtora de café no Sul de Minas está inserida no contexto do 

agronegócio, que, usualmente, caracteriza-se pela presença de grandes propriedades e grandes 

produtores. A princípio, mesmos com os altos custos de produção, essas famílias estão 

sobrevivendo às condições impostas pelo mercado, sobretudo, em sua ação com a 

cooperativa, no caso, a Cooxupé.  

No entanto, o cooperativismo da Cooxupé foi estabelecido em um contexto de 

autoproteção aos pequenos produtores de café, mas a sua expansão não trouxe equidade entre 

os cooperados, pois com o estabelecimento de padrões, visando atender as exportações a 

cooperativa promove a reprodução do capital, poucos são os reflexos internos de 

desenvolvimento das regiões na qual a cooperativa se encontra.   

De acordo com o perfil traçado desses grupos familiar pesquisados, a situação delas 

não é de todo ruim, seu nível de renda não seja muito elevado, está sendo possível manter a 

família no campo e, aparentemente garantir a sucessão geracional. Todavia, somente o tempo 

poderá dizer se essa relação comercial com a cooperativa continuará sendo promissora. 

 

Bibliografia 
 

ARAÚJO, L. A. Manifestações da ruralidade em Muzambinho – MG sob a ótica socioespacial, 

cultural  e econômica. Anais do V Encontro do REA. 2015, p. 18. Disponível em: 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
896 

<https://www.unifal-mg.edu.br/geres/files/leticiaalmeidageres141-158.pdf>. Acesso em: 24 de 

outubro de 2018. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. Indicadores da Indústria de Café - 

2009. Disponível em: http://abic.com.br/estatisticas/indicadores-da-industria/indicadores-da-industria-

2009. Acesso em: 20 de outubro de 2018.  
 

CECAFÉ. Exportações Anuais- 2018. Disponível em: https://www.cecafe.com.br/dados-

estatisticos/exportacoes-brasileiras. Acessado em: 23 de outubro de 2017.  
 

COALIZÃO DO CAFÉ et al. (Org.) Café: vida, produção e trabalho - agricultores familiares e 

assalariados rurais. Florianópolis: Instituto Observatório Social, 2004. Disponível em: 

www.observatoriosocial.org.br/download/cafe_maio2004BX.pdf. Acesso em: 20 de outubro de 2018.  
 

COOXUPÉ. Relatório Financeiro 2017/2016. Ano de 2017, p.53. Disponível em: 

<https://www.cooxupe.com.br/wp-content/uploads/2018/03/relatorio_cooxupe_2017_16_web. 

compressed.pdf>. Acesso em: 24 de outubro de 2018. 
 

FILETTO, F. Trajetória histórica do café na região sul de Minas Gerais. 2000. 133f. Dissertação 

(Mestrado em Administração Rural). UFLA, Lavras, 2000. 
 

IBGE cidades. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/alfenas/panorama. Acesso em: 23 

de outubro de 2018.  
 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário, 2006.  
 

LIBANIO, C. R.; CALDERARO, R. A. P.; VALE, A. R. Do pequeno ao grande: o contexto da 

cafeicultura no Sul de Minas e sua questão agrária. Revista Discente Expressões Geográficas. 

Florianópolis, n. 07, p. 155-173, jun./2011. Disponível em: 

<http://www.geograficas.cfh.ufsc.br/arquivo/ed07/n07_rel03.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018 
 

MELO, C. A. R. Entrevista concedida a VALE, A. R. Guaxupé, 28 set. 2017. 
 

SILVA, S. M.; SANTOS, A. C.; LIMA, J. B. Competitividade do agronegócio do café na região Sul 

de Minas Gerais. Organizações Rurais e Agroindustriais. Lavras: UFLA, v. 3, n. 1, jan. /jun./2001. 

Disponível em: revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/viewArticle/276. Acesso em: 20 de outubro de 

2018. 
 

SILVEIRA, M. A.; MARQUES, P. E. M. Desenvolvimento territorial e multifuncionalidade da 

cafeicultura familiar no Sul de Minas Gerais. In: CAZELLA A. A.; BONNAL P.; MALUF. R. S. 

(organizadores). Agricultura familiar: multifuncionalidade e desenvolvimento territorial no Brasil. Rio 

de Janeiro: Mauad X, 2009, p. 229-250. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/ 

383236/mod_resource/content/1/CAZELLABONNAL-MALUF-Agricultura-Familiar-

Multifuncionalidade.pdf>. Acesso em: 22 de outubro de 2018.  
 

TEIXEIRA, T. D. Política estratégica para a cafeicultura brasileira. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA 

DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000. Poços de Caldas. Anais... Brasília: Embrapa Café – 

MINASPLAN, 2000. p. 169-193. Disponível em: www.sbicafe.ufv.br/handle/10820/24. Acesso em: 

22 de outubro de 2018. 
 

VALE, R. A. do.; CALDERARO, P. A. R.; FAGUNDES, N. F. A cafeicultura em Minas Gerais: 

estudo comparativo entre as regiões Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. CAMPO-

TERRITÓRIO: revista de geografia agrária. Edição especial do XXI ENGA-2012, p. 1-23, jun., 2014.  



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
897 

POLÍTICAS PÚBLICAS COMO ESTRATÉGIA PARA PERMANECER 

NA TERRA: o assentamento Dom José Mauro em Uberlândia (MG) 

 
 

GUIMARÃES, Alessandra Rodrigues  

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista 

―Júlio de Mesquita Filho‖ – UNESP/ Rio Claro (SP) 

alessandraufu@gmail.com 

 

BACCARIN, José Giacomo 
Professor no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual Paulista 

―Júlio de Mesquita Filho‖ – UNESP/ Rio Claro (SP) 

jose.baccarin@unesp.br 

 

 

Resumo:O município de Uberlândia (MG) possui significativa relevância para o agronegócio nacional, mas, 

mesmo possuindo grande destaque neste segmento, são registrados números elevados de ocupação e 

manifestações de luta pela terra. É um dos municípios com o maior número de assentamentos rurais do 

Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, totalizando 14 assentamentos. As famílias assentadas representam grande 

importância na produção de alimentos no município por fornecerem os alimentos via Programa Nacional de 

Alimentação Escolar e Programa de Aquisição de Alimentos. O objetivo desta pesquisa é analisar a efetividade 

das políticas públicas no assentamento Dom José Mauro, com o intuito de verificar se ocorre melhoria na 

qualidade de vida das famílias. Esta pesquisa justifica-se por tratar-se de uma temática inserida em contexto mas 

nacional, que é a (re) produção da agricultura familiar. 

Palavras-chave:Assentamentos rurais; PNAE; PAA; Políticas Públicas. 
 

 

Resumen:El municipio de Uberlandia (MG) tiene una significativa relevancia para el agronegocio nacional, 

pero, aun teniendo gran destaque en este segmento, se registran cifras elevadas de ocupación y manifestaciones 

de lucha por la tierra. Es uno de los municipios con el mayor número de asentamientos rurales del Triángulo 

Minero / Alto Paranaiba, totalizando 14 asentamientos. Las familias asentadas representan gran importancia en 

la producción de alimentos en el municipio por suministrar los alimentos vía Programa Nacional de 

Alimentación Escolar y Programa de Adquisición de Alimentos. El objetivo de esta investigación es analizar la 

efectividad de las políticas públicas en el asentamiento Dom José Mauro, con el objetivo de verificar si ocurre 

mejoría en la calidad de vida de las familias. Esta investigación se justifica por tratarse de una temática insertada 

en contexto pero nacional, que es la (re) producción de la agricultura familiar. 
Palabras-clave:Asentamientos rurales; PNAE; PAA; Políticas Públicas. 

 

 

Introdução 

 

No Brasil, a agricultura familiar assumiu grande importância na economia, pois é a 

principal produtora de alimentos para abastecer as áreas urbanas, além de gerar emprego e 

renda na zona rural e permitir a permanência das pessoas ocupadas no campo. Mesmo 

possuindo funções importantes, este setor ainda necessita de mais atenção por parte do poder 
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público, pois os agricultores familiares lidam com a falta de assistência técnica pública, o 

baixo valor agregado aos seus produtos e a dificuldade de comercializar os alimentos. 

Umas das alternativas encontradas pelos agricultores familiares para realizar a 

comercialização dos alimentos é o mercado institucional, por meio de programas 

governamentais que visam a compra de alimentos da produção familiar com o objetivo de 

proporcionar uma alimentação saudável para a população que se encontra em insegurança 

alimentar e nutricional.  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído pelo Artigo 19 da Lei nº 

10.696 e regulamentado pelo Decreto nº. 4.772, ambos de 02 de julho de 2003. Foi a primeira 

política agrícola nacional para a agricultura familiar que se articula com a política de 

segurança alimentar e nutricional. A principal característica do PAA em relação a outras 

formas de compras públicas é a dispensa de licitação, com o preço de compra sendo 

previamente fixado e podendo o agricultor familiar participar individualmente ou através de 

uma associação ou cooperativa. 

Outra política pública de grande importância para o meio rural é o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), que adquire parte dos alimentos cultivados pela agricultura 

familiar para a alimentação escolar, que foi instituída pela Lei nº11. 947, de 16 de junho de 

2009 e regulamentada pela Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PNAE tem por objetivo contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos.  

A criação e continuidade das políticas públicas agrícolas dão sustentabilidade para que 

o agricultor familiar continue no campo, pois é uma alternativa encontrada por eles para 

venderem seus produtos e terem clientela durante todo ano. As políticas públicas são 

importantes para dar legitimidade ao agricultor familiar, é a forma pela qual o estado 

encontrou para auxiliá-los na sua reprodução no campo. 

A produção familiar possui grande importância para o município de Uberlândia (MG). 

No último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2006, foram recenseados 1.015 estabelecimentos onde residiam agricultores 

familiares, demonstrando que o município não é somente um grande produtor de 

commodities, também sendo considerado um grande produtor de alimentos. 
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Uberlândia (Mapa 1) é um dos municípios com o maior número de assentamentos 

rurais do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba, totalizando 14 dos 85 existentes em toda 

mesorregião (INCRA, 2017). Em 1998, foi criado o primeiro projeto de assentamento de 

reforma agrária em Uberlândia, o PA Rio das Pedras. Em 1999, foram criados mais três 

assentamentos, os PAs Zumbi dos Palmares, Palma da Babilônia e Nova Palma. A partir de 

2003, foram criados mais dez: Nova Tangará, Canudos, Flávia Nunes, Emiliano Zapata, 

Florestan Fernandez, José dos Anjos, Paciência, Eldorado dos Carajás, Valci dos Santos e 

Dom José Mauro. 

 

Mapa 1 - Localização Geográfica do município de Uberlândia (MG) 

 
Fonte: Base Cartográfica IBGE, 2010. Elaboração: FONSECA, Rogério Gerolineto, 2017. 

 

Para a realização da pesquisa, elegemos o assentamento Dom José Mauro como objeto 

de estudo, pelo fato de ser o segundo maior assentamento do município, possuindo 197 

famílias assentadas em uma área de 4.470 hectares. Aplicamos a entrevista em 20% do 

número de famílias assentadas, o equivalente a 40 entrevistas. A proposta deste estudo é 

analisar a efetividade das políticas públicas no assentamento rural Dom José Mauro, com o 

objetivo de verificar se elas contribuem na melhoria da qualidade de vida das famílias 

assentadas, promovendo o desenvolvimento rural. Diante disso, defendemos a tese de que 

tanto o PAA quanto o PNAE contribuem efetivamente na qualidade de vida e no 

fortalecimento dos agricultores familiares e a estruturação de suas organizações, além do 

desenvolvimento regional rural no município de Uberlândia (MG). O objetivo principal do 

estudo foi a análise das alternativas encontradas pelos agricultores familiares para 

permanecerem em suas terras, principalmente no que se refere à geração de renda. 
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O estudo encontra-se em desenvolvimento e visa demonstrar a importância das 

Políticas Públicas voltadas para agricultura familiar como meio de estimular a permanência 

dessas famílias no meio rural, pois um dos grandes desafios enfrentados por esses agricultores 

é a geração de renda e, com a participação nos programas, os agricultores familiares 

conseguem ter a garantia de que irão vender seus produtos e que receberão por eles. 

 

Os agricultores familiares assentados 

 

A incorporação das terminologias ―agricultura familiar‖, ―explorações familiares‖, 

―pequena produção rural familiar‖ na literatura brasileira, ocorre no final dos anos de 1980 e 

meados da década de 1990, procurando retratar os processos sociais e agrários. Uma das 

justificativas, é a busca de novos referenciais teóricos e analíticos que contribuam para a 

formação de um corpo de conceitos que extrapole os temas recorrentes, como a integração 

entre agricultura e a indústria e a ampliação do trabalho assalariado como sinônimo de 

desenvolvimento capitalista no meio rural. 

Acreditando na diversidade e heterogeneidade das explorações rurais familiares, 

adotamos aqui, a terminologia de agricultura familiar proposta por Lamarche (1993), que se 

refere a uma unidade produtiva em que a família, ao mesmo tempo que trabalha, é proprietária 

dos meios de produção, incluindo aí vários segmentos de agricultores familiares. A esse 

pensamento, alia-se Wanderley (2001), que considera essa terminologia como a que melhor se 

aproxima e explica as heterogeneidades da produção familiar presente no espaço agrário 

brasileiro. 

O agricultor familiar, em seu estabelecimento
1
, desenvolve as atividades agropecuárias 

em conjunto com sua família, produzindo produtos para o próprio consumo e comercialização 

no mercado. A relação existente entre família-produção-trabalho na propriedade rural familiar 

é fundamental para o desenvolvimento do estabelecimento, pois essa união faz com que toda a 

família esteja envolvida no processo de produção, resultando assim na forma como eles irão 

se estabelecer economicamente. 

                                                 
1
De acordo com o IBGE, considera-se como estabelecimento agropecuário todo terreno de área contínua, 

independentemente do tamanho ou situação (urbana ou rural), formado de uma ou mais parcelas, subordinado a 

um único produtor, onde se processasse uma exploração agropecuária, ou seja: o cultivo do solo com culturas 

permanentes e temporárias, inclusive hortaliças e flores; a criação, recriação ou engorda de animais de grande e 

médio porte; a criação de pequenos animais; a silvicultura ou o reflorestamento; e a extração de produtos 

vegetais. 
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A agricultura familiar possui um papel importante para a economia brasileira e 

também para a sociedade, pois em seus estabelecimentos ocorre a produção de grande parte 

dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Na agricultura familiar se obtinha, em 2006, 38% 

do valor bruto da produção agrícola brasileiro, correspondendo a R$ 54 bilhões (IBGE, 2009).  

A terminologia de agricultura familiar foi institucionalizada pelo governo brasileiro 

com a promulgação da Lei 11.326/2006, que define critérios para delimitar os 

estabelecimentos rurais que apresentam gestão familiar. Seu Artigo 3
º
. Diz que:  

Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (p.1). 

O estabelecimento familiar, de acordo com a Lei, não pode ultrapassar quatro módulos 

fiscais, indicando que são pequenas áreas administradas pela própria família. Por possuírem 

um tamanho delimitado e também por não apresentarem renda suficientemente alta, os 

pequenos estabelecimentos enfrentam dificuldade maior em adquirirem equipamentos e 

máquinas que os auxiliem de forma a serem ameaçados de absorção pelas grandes 

propriedades.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o universo 

familiar foi caracterizado pelos estabelecimentos em que a direção dos trabalhos na 

propriedade rural era exercida pelo produtor e o trabalho familiar superior ao trabalho 

contratado. A definição do universo familiar foi estabelecida a partir das condições básicas do 

processo de produção, como suas reações e respostas ao conjunto de variáveis externas, assim 

como a sua forma de apropriação da natureza (FAO/INCRA, 2000). 

A produção familiar também se apoia nas relações sociais, de parentesco, de 

solidariedade, em um universo que extrapola o econômico e o político. Logo, as relações 

existentes neste sistema não são baseadas somente no emprego de mão-de-obra familiar, vai 

muito além dessa relação de parentesco, ultrapassando as relações existentes dentro do 

próprio estabelecimento. As duas formas se integram numa lógica específica do conjunto 
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familiar, compondo as diferenças econômicas e de parentesco nas necessidades de se 

reproduzir enquanto um conjunto de atividade familiar. 

Para Lamarche (1993, p. 15), agricultura familiar é ―uma unidade de produção 

agrícola onde trabalho e propriedade estão intimamente ligados à família‖. A partir desse 

sentido, o conceito de agricultura familiar não pode ser confundido com as demais 

denominações de exploração na terra, pois cada categoria está vinculado a histórias e 

contextos socioeconômicos e políticos diferenciados. 

Nos assentamentos rurais do município de Uberlândia (MG), a produção de alimentos 

é a principal fonte de renda das famílias. Dentre os produtos cultivados, podemos encontrar 

banana, maracujá, laranja, abacaxi, mamão, mandioca, batata doce, alface, couve, brócolis, 

berinjela, cheiro-verde, limão, melancia e milho verde. São hortifrutigranjeiros que os 

agricultores familiares produzem e comercializam, inclusive via mercados institucionais, 

como o PNAE e o PAA. Os agricultores familiares assentados são responsáveis por 

fornecerem alimentos para mais de 60 mil crianças que estudam na rede municipal de ensino 

através do PNAE, totalizando mais de 110 toneladas de alimentos produzidos e entregues para 

as escolas no ano de 2015 (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 2015). 

As famílias assentadas representam grande importância na produção de alimentos no 

município de Uberlândia (MG), tanto por fornecerem os alimentos para o PNAE e PAA, 

como na comercialização nas feiras livres. Para terem maior representatividade e autonomia, 

eles se organizam em associações, pois assim conseguem comercializar seus produtos sem 

precisar de intermediários, negociam diretamente com o comprador final e, isso possibilita 

maior geração de renda para as famílias, melhoria na produção e agregação de valor aos seus 

produtos, além de terem a possibilidade de participarem dos mercados institucionais, que 

priorizam a melhoria na qualidade de vida dos agricultores familiares e estimulam o 

desenvolvimento rural, fazendo com que essas famílias consigam permanecer em suas 

propriedades. 

 

PAA, PNAE e feiras livres 

 

No assentamento Dom José Mauro encontramos famílias que fazem parte dos 

programas de compras institucionais, cultivando e comercializando os alimentos produzidos 

em suas propriedades. A participação nos programas foi uma alternativa encontrada por eles 
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para terem um mercado consumidor de seus alimentos, possuindo garantia na venda de seus 

produtos e, principalmente, de que iriam receber pelos alimentos que foram vendidos. O 

mercado institucional proporcionou meios para que os agricultores familiares continuassem 

sua reprodução no campo, demonstrando que as políticas públicas podem ser eficazes e 

beneficiar vários segmentos ao mesmo tempo, desde os agricultores que cultivam os 

alimentos até as pessoas que consomem, proporcionando uma alimentação saudável. 

O gráfico 1 demonstra a porcentagem de agricultores familiares assentados que 

participam do PAA e do PNAE. Ao  realizar as entrevistas semiestruturadas, constatamos que 

os agricultores que fornecem os alimentos para um programa, também participam do outro, 

pois existe um valor máximo que cada agricultor pode receber em cada programa. Com isso, 

eles planejam a produção e a entrega dos produtos para que consigam alcançar o valor 

permitido e receber o benefício ao longo dos meses. É interessante lembrar que o período de 

entrega dos alimentos coincide com o período letivo de aulas nas escolas, entre os meses de 

fevereiro e dezembro, o PAA também utiliza este cronograma para receber os alimentos dos 

agricultores familiares. 

 

Gráfico 1 – Agricultores familiares assentados que participam das compras institucionais 

 
Fonte: Trabalho de Campo realizado em janeiro de 2018. Org.: GUIMARÃES, A.R., 2018. 

 

Os agricultores familiares que participam do PAA levam os alimentos para a Central 

de Abastecimento da Agricultura Familiar, localizado na área urbana. Os beneficiários do 

programa precisam deslocar de suas propriedades até este local, pois a prefeitura não 

disponibiliza nenhum meio de transporte para buscar os alimentos. Este fator é uma das 

dificuldades encontradas pelos agricultores familiares, pois não são todos que possuem 
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veículo para transportar a produção. A entrega dos alimentos ocorre toda quarta-feira, mas 

essa entrega é intercalada entre os agricultores familiares, que levam seus produtos de quinze 

em quinze dias. Para vender os alimentos ao programa, os agricultores precisam adquirir uma 

caixa de plástico para acomodar os produtos, esta caixa é uma forma de padronizar a 

quantidade de alimentos que estão sendo entregues, que são pesados e têm sua qualidade 

verificada. 

Os agricultores familiares que residem no assentamento DJM cultivam diferentes tipos 

de alimentos, como legumes, frutas e verduras, além da criação de animais, dentre eles os 

galináceos, suínos e gado leiteiro. Parte desses produtos são consumidos pelas famílias que os 

produzem, a outra parte é comercializada pelo PAA e PNAE e também em feiras livres (dez 

agricultores familiares). Os agricultores participam da ―Feira da Agricultura Camponesa‖, que 

ocorre três vezes por semana, nos bairros Santa Mônica (nas segundas-feiras), Martins 

(quartas-feiras) e Jardim das Palmeiras (aos domingos). A participação nas feiras também foi 

um ponto que os assentados ressaltaram, pois é preciso ter veículo próprio para levar os 

produtos até o local da feira, alguns não possuem veículo e possuem dificuldade em 

comercializar seus produtos.  

Em entrevista aos agricultores familiares que participam dos programas, foi 

questionado se eles aumentaram a área de cultivo para entregar os alimentos ao PAA e ao 

PNAE, todos afirmaram que sim. Principalmente as áreas destinadas para as hortaliças, já que 

grande parte deles passaram a cultivar mais hortaliças somente após aderirem aos programas. 

Com a participação nos programas, os agricultores alegaram que passaram a ter uma produção 

diversificada e, o PAA em especial, tem contribuído para isso, pois ao mesmo tempo, ocorre o 

aumento da diversificação e a melhoria da qualidade da alimentação das famílias produtoras 

(DELGADO et al, 2005).  

É interessante aludir o fato de que o PAA tem contribuído para reconectar a produção 

de alimentos ao consumo local (TRICHES; FROEHLICH, 2008), pois respeita a 

sazonalidade, a proximidade de mercado, a qualidade, o saber-fazer dos agricultores 

familiares, as relações sociais, dentre outros fatores relevantes. Com isso, contrapõe-se ao 

modelo de produção baseado nas grandes corporações, que valorizam a padronização, 

durabilidade dos alimentos, impessoalidade e distância dos consumidores finais, 

subordinando o tempo e o lugar à acumulação de capital. No PAA, sobretudo na modalidade 

Compra Direta com Doação Simultânea, produtores familiares e público que consome os 
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alimentos encontram-se articulados, podendo enxergar a importância que um tem para o 

outro. 

Ao aplicar as entrevistas, questionamos quais seriam os pontos positivos e negativos 

em relação ao PAA e PNAE. Como pontos positivos tem-se melhoria da renda da propriedade 

(100% das respostas) e a garantia de venda da produção (100%). Outros pontos positivos 

foram a diversificação da produção (80%), melhor planejamento da propriedade (70%), 

possibilidade de acesso a outros mercados (90%), distribuição da renda durante o ano (90%), 

garantia de preço (60%), redução da dependência de intermediários (70%). A melhoria do 

hábito alimentar da família foi apontada por 60% dos agricultores entrevistados. Também 

foram apontados como pontos positivos pelos agricultores a melhoria da qualidade dos 

alimentos nas escolas e a garantia da continuidade do agricultor no campo. 

Mas os agricultores familiares também elencaram alguns pontos negativos sobre os 

programas, o mais apontado por eles foi o valor baixo liberado por agricultor/DAP (100% das 

respostas). A logística de entrega dos alimentos também foi um ponto ressaltado (70%), pois 

nem todos possuem veículo próprio para transportar seus produtos, 50% afirmaram que 

acham burocrático para ser beneficiário do programa, 20% enxergaram como ponto negativo 

a não sintonia entre o calendário dos programas e a produção, e 40% relataram sobre a 

assistência técnica prestada pela prefeitura, afirmando que o número de técnicos responsáveis 

pela assistência é insuficiente para atender todos agricultores do município, ocorrendo uma 

demora nos atendimentos. 

O principal ponto negativo dos programas apontado pelos entrevistados, é o valor 

liberado por agricultor, mas 90% dos agricultores entrevistados declaram que o preço pago 

pelos produtos é suficiente para cobrir os custos de produção, 70% dos agricultores dizem que 

o valor total recebido por ano é suficiente para a melhoria na renda da propriedade, realizando 

algum tipo de investimento na propriedade através de recursos próprios. 

Na questão sobre a continuidade do PAA e PNAE, 100% dos agricultores 

entrevistados disseram que a existência dos programas é importante para a permanência deles 

no campo, mas apontaram sugestões de melhoria. As principais sugestões foram, o aumento 

do valor limite por agricultor fornecedor beneficiário e dos preços dos produtos para aumentar 

o retorno financeiro da atividade produtiva.  

Ao serem indagados sobre a hipótese de interrupção do PAA e do PNAE, todos os 

agricultores familiares entrevistados declararam que haverá reflexos no sistema produtivo. 
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Sendo os maiores impactos a diminuição da renda, a redução da produção dos produtos 

entregues e a comercialização dos produtos em outros mercados. 

Em relação à execução do PNAE, foi colocada a necessidade de maior rigor do 

Ministério da Educação para cumprimento da legislação pelas prefeituras municipais de no 

mínimo 30% da compra dos produtos para alimentação escolar seja da agricultura familiar, 

pois o município de Uberlândia ainda não conseguiu alcançar a porcentagem mínima proposta 

lei. 

Com os dados obtidos na pesquisa, observa-se que o PAA e o PNAE buscam distribuir 

renda, injetar dinheiro na economia local, incentivar a produção agrícola de transição 

agroecológica, tendo a possibilidade de proporcionar alimentos de boa qualidade a população 

local. Com a comercialização de seus produtos, sejam pelas feiras livres, pelo PAA ou PNAE, 

os agricultores familiares assentados encontram estratégias para permanecerem no campo, 

pois o dia-a-dia na terra não é fácil, eles lidam com dificuldades diariamente, principalmente 

para gerar renda e continuarem sua reprodução no campo. 

Assim como enfrentar os desafios para permanecer em suas terras, os agricultores 

familiares também lidam com outros obstáculos para aumentar a renda mensal, como o valor 

pago pelos alimentos produzidos e comercializados por eles.  

 

Considerações Finais 

 

Na presente pesquisa, a preocupação central foi avaliar e diagnosticar os efeitos do 

PAA e do PNAE na vida das famílias assentadas que aderiram aos programas, com intuito de 

verificar se os mercados institucionais contribuem para a permanência das famílias no meio 

rural e na melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.  

No assentamento rural Dom José Mauro é possível encontrar famílias que praticam 

diferentes atividades para continuarem na terra, desenvolvendo atividades ligadas ao cultivo 

de alimentos, pecuária leiteira e também prestando serviços fora de sua propriedade, além de 

algumas famílias que participam dos mercados institucionais. Essas atividades constituem 

formas encontradas para gerar renda nos estabelecimentos, plantando, produzindo, cultivando 

e comercializando produtos. Acreditamos que estes meios desenvolvidos por eles, foram 

possíveis pela presença do Estado em alguns aspectos no assentamento, que proporcionou 
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alternativas para que as famílias tivessem condições de alcançarem o desenvolvimento 

territorial rural. 

A partir da realização do trabalho de campo, constatamos que os agricultores 

familiares que aderiram aos programas (10 famílias) possuem estabilidade financeira melhor 

do que as famílias que não participam dos programas, pois estas famílias têm a garantia de 

que receberão pelos produtos vendidos, havendo a possibilidade de planejar novos 

investimentos para a propriedade. As famílias que não participam dos programas lidam com 

as incertezas do mercado convencional, pois nem sempre eles conseguem comercializar seus 

produtos e, ainda há a incerteza de que podem não receber por eles.  

Tanto o PAA quanto o PNAE são políticas públicas voltadas para o fortalecimento dos 

agricultores familiares e, no assentamento Dom José Mauro verificamos que estes dois 

programas são fundamentais para o desenvolvimento das famílias assentadas. Mas, 

infelizmente não são todas as famílias que fornecem alimentos aos programas, sendo visível a 

diferença nas propriedades que participam das propriedades que não participam, como a 

estrutura da casa, a aquisição de veículo próprio, a compra de equipamentos para auxiliar na 

produção dos produtos, dentre outras benfeitorias que os agricultores familiares realizaram 

somente após serem beneficiários dos programas.  

Com isso, a partir das reflexões realizadas, podemos verificar que as famílias 

assentadas encontraram nos mercados institucionais uma forma de permanecerem em suas 

terras, pois eles possuem uma garantia de que receberão o valor dos produtos que foram 

vendidos, podendo fazer planos para investir em suas propriedades, agregando valor aos 

produtos e obtendo uma maior geração de renda. 
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Resumo:O presente artigo tem como proposta dialogar sobre a construção de políticas públicas para 

agricultura familiar, com ênfase sobre o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e Programa Nacional da Alimentação 

Escolar (PNAE). Serão apresentados dados referente estrutura, operacionalização e execução dos presentes 

programas mencionados. Concluímos que o PRONAF abrange 70% dos agricultores familiares, em relação ao 

PAA possui maior amplitude nos municípios com frequência de agricultores familiares e/ou assentados. Os 

diferentes perfis de agricultores familiares estão inseridos no PRONAF, PAA e PNAE, o que é condizente com 

as disparidades regionais do estado de São Paulo, e que 70% dos agricultores familiares conseguiram se integrar 

com as presentes ações construtivas.  

Palavras-chave:agricultura familiar; políticas públicas, PNAE, PAA. 
 

 

Resumen:El presente artículo tiene como propuesta dialogar sobre la construcción de políticas públicas para 

agricultura familiar, con énfasis sobre el Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar (PAA) y Programa Nacional de la 

Alimentación Escolar (PNAE) ). Se presentarán datos referentes a la estructura, operación y ejecución de los 

presentes programas mencionados. Concluimos que el PRONAF abarca el 70% de los agricultores familiares, 

con relación al PAA posee mayor amplitud en los municipios con frecuencia de agricultores familiares y / o 

asentados. Los diferentes perfiles de agricultores familiares están insertos en el PRONAF, PAA y PNAE, lo que 

es acorde con las disparidades regionales del estado de Sao Paulo, y que el 70% de los agricultores familiares 

lograron integrarse con las presentes acciones constructivas. 

Palabras Claves:agricultura familiar; politicas públicas, PNAE, PAA. 

 

 

Introdução 

 

A realização do estudo parte da necessidade de investigar a organização espacial das 

principais políticas públicas para agricultura familiar no espaço agrícola do estado de São 

Paulo entre 2012 e 2014, com objetivo compreender parte significativa das transformações 

ocorridas no espaço agrícola do estado de São Paulo. 
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O estudo justifica-se perante as mudanças na orientação de políticas públicas a partir 

da década de 1990, mais precisamente no ano de 1996 com a instituição do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso, através do Decreto 1.946, com objetivo de promover o desenvolvimento 

sustentável da agricultura familiar. 

 Salienta-se que as ações do Estado sempre estiveram atreladas ao desenvolvimento 

conversador da agricultura, na qual em seu esforço modernizante, entre meados da década de 

1950 e final de 1980, praticamente, desconsiderou o papel estrutural da produção familiar 

brasileira (ANDRADE, 1979; ELIAS, 2007, 1988; DELGADO, 1985). 

A expansão de programas direcionados para a agricultura familiar incrementou seu 

reconhecimento em 2003, no âmbito do Programa Fome Zero, ao se instituir, pelo artigo 19 

da Lei nº 10.696, de 2 de julho 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA), baseado em pagamento de preços maiores do que nos mercados locais. 

Buscou-se aumentar a renda e a inclusão econômica e social dos agricultores familiares, 

criando circuitos curtos de comercialização, ao mesmo tempo, atuando em casos de 

insegurança alimentar nutricional (SAN). 

Tal orientação foi reforçada em 2009, com a regulamentação do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, cujo principal 

intuito é combater as deficiências nutricionais do alunado brasileiro (BRASIL, 2009). O 

Artigo 14 dessa Lei estipula que no mínimo 30% dos recursos para alimentação escolar 

recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por governos 

estaduais e municipais devam ser gastos na compra de produtos de agricultores familiares.  

O Estado de são Paulo, possui efeitos que a lavoura canavieira exerce sobre o uso de 

seu solo agrícola e sua estrutura fundiária. A cana é cultivada em imensos estabelecimentos 

agropecuários, englobando, inclusive área arrendada de pequenos agricultores e diminuindo o 

espaço para outras atividades agropecuárias. ―Em 2010, a cana-de-açúcar, com seus 5,8 

milhões de hectares, ocupava área superior aos 4,1 milhões de hectares, resultados da soma 

das áreas das demais lavouras, permanentes e temporárias‖ (BACCARIN et al., 2014, p. 9). 

A agricultura familiar do Estado contava, em 2006, com 151.015 estabelecimentos 

agropecuários, usando área de 2,5 milhões de hectares e ocupando 328.177 pessoas, 

equivalentes a 36,1% da força de trabalho na agricultura paulista (IBGE, 2006). O valor da 

produção, a agricultura familiar apresentava participação de 15,7% do valor gerado nos 
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campos paulistas (CORÁ; BELIK, 2012). No caso da horticultura essa participação era bem 

maior, atingindo 41,0%, destacando-se também as participações na produção do leite, 39,3%, 

arroz, 34,1%, e feijão, 19,9%, esses três últimos produtos altamente consumidos pela 

população. 

Em 2011 foi constatado, conforme registros do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (BRASIL, 2012), que 97.717 agricultores familiares apresentaram a Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP) ativa em São Paulo, número expressivo frente aos 151.015 

estabelecimentos de agricultura familiar elencados no Censo de 2006. 

De acordo com o Censo 2006, o estado de São Paulo possuía 3,5% dos 

estabelecimentos familiares, representando 8,4% de sua renda bruta. A Tabela 1 enfatiza que, 

a partir de 2008, o estado de São Paulo conseguiu ter uma participação no número de 

contratos do PRONAF (ou dos agricultores familiares beneficiados) bem acima de sua 

participação no número de agricultores familiares, com exceção de 2010.  

 

Metodologia 

 

Foram consideradas as publicações dos órgãos federais, documentos oficiais do 

governo federal, como leis, portarias, relatórios e transparência pública. Esse conjunto de 

informações permitiu compreender a complexidade do papel estrutural que agricultura 

familiar exerce no estado de São Paulo. 

Realizou-se um estudo avaliativo de dados secundários associados à pesquisa 

documental. Para os dados secundários buscaram-se informações junto à Secretária da 

Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome (MDS), Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto de Economia Agrícola da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Instituto de Economia 

Agrícola do Estado de São Paulo e Secretária de Planejamento e Gestão do Estado de São 

Paulo e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

No que diz respeito ao procedimento metodológico da operacionalização e avaliação 

do PRONAF. Para a obtenção de informações e dados, consultaram-se publicações do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Banco Central do Brasil (BACEN) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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No que diz respeito à pesquisa documental do PAA foi avaliado um conjunto de textos 

e relatórios do Governo Federal com ênfase nos Balanços de Avaliação da Execução do 

Programa de Aquisição de Alimentos 2012 – 2014, disponibilizados pela Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAGI). 

Em relação ao PNAE, verificou se está sendo executado o repasse mínimo do de 30% 

de recursos para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, 

conforme os dados publicados do MDA (2015) em cada município paulista.  

As informações e dados de origem secundária foram sistematizados em planilhas para 

que seus resultados fossem utilizados na elaboração de um banco de dados e na confecção de 

tabelas, quadros, gráficos e cartogramas, com a utilização do software Microsoft Excel. 

Outra questão pertinente que merece ser fundamentada, diz respeito à faixa de 0 a 20% 

nota-se que muitos resultados possuem uma concentração na presente categoria, justificando a 

presente escolha, ressalta-se que os municípios que não possuem agricultura familiar ou não 

estão vinculados a nenhuma política pública estão enquadrados dentro desta classe. 

  

Operacionalização: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PRONAF 

 

O 1 especifica os diferentes grupos de agricultores familiares considerados pelo Pronaf 

na safra 2014/15. Para cada um, são ofertados créditos com condições diferenciadas de taxa 

de juros e limites de financiamento, além de algumas modalidades contarem como bônus de 

adimplência. 

 

Quadro 1- Grupos de agricultores contemplados pelo Pronaf, 2014/15. 

Beneficiário Especificação 

Grupo A Assentados e beneficiários de crédito fundiário 

Grupo B Renda bruta familiar anual de até 20 mil reais 

Grupo A/C Agricultores familiares egressos do grupo A 

Grupo AF (Renda Variável) Renda bruta familiar anual de até 360 mil reais 
Fonte: BRASIL (2015). 

 

Adiante se voltará a este ponto, mas já se quer destacar que um dos grupos 

considerados, o B, é composto por agricultores familiares muito pobres e com dificuldades de 

continuarem nas lides agrícolas, pelo menos em tempo integral. Inclusive, os créditos a eles 

destinados podem ser usados para pequenos investimentos não diretamente relacionados com 

a agricultura, que nem sempre lhes garante a renda suficiente para o sustento de suas famílias. 
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Operacionalização: Programa de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar PAA 

 

Voltando-se ao PAA, sua execução com recursos federais, muitas vezes, é feita via 

convênios ou termos de cooperação estabelecidos com estados e municípios, que ficam 

responsáveis pela sua operacionalização junto aos agricultores familiares. Também pode ser 

feita diretamente por órgão federal, sendo executor, nesse caso, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), que, com isso, ampliou seu leque de ações, atendendo 

especificamente agricultores familiares. Até 2003, a CONAB tinha uma atuação mais restrita, 

associada ao gerenciamento dos estoques de produtos agrícolas e a execução do Programa de 

Garantia de Preços Mínimos (PGPM), cujos beneficiários, em sua imensa maioria, eram 

grandes agricultores e empresas dedicadas à venda ou processamento de produtos agrícolas, 

como agroindústrias e grandes cooperativas. 

Em relação ao grupo gestor do PAA é coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e composto por representantes dos 

Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), do Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), da Fazenda (MF) e do Ministério 

da Educação (MEC). O Grupo Gestor, entre outras atividades, define as modalidades e 

analisar a operacionalização do Programa. 

A primeira mudança operacional do PAA ocorreu em 2006, vide Quadro 2, com o 

início das ações do MDA. A modalidade Compra Antecipada Especial da Agricultura 

Familiar foi separada em duas: Formação de Estoques e Compra com Doação Simultânea a 

serem executados com recursos, respectivamente do MDA e MDS. A primeira disponibiliza 

capital de giro para que associações ou cooperativas possam adquirir a produção de 

agricultores familiares, formando estoques de produtores para serem comercializados quando 

os preços se mostrarem compensatórios e é operada pela CONAB. Por sua vez, a Compra 

com Doação Simultânea propicia a compra de alimentos produzidos por agricultores 

familiares organizados em grupos formais (associações e cooperativas) e a sua doação a 

entidades da rede de promoção e proteção social. Esta modalidade é operada pela CONAB e 

por estados e municípios que recebem, via convênio ou termo de cooperação, recursos do 

MDS. 
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Quadro 2 - Modalidades Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

Modalidade Forma de acesso Limite 
Origem do 

Recurso 
Ação 

Compra da 

Agricultura 

Familiar para 

Doação 

Simultânea 

Individual 
R$ 4,5 

mil 
MDS 

Responsável pela doação de 

produtos adquiridos da 

agricultura familiar a pessoas 

em situação de insegurança 

alimentar e nutricional. 

Organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 4,8 

mil 

Formação de 

Estoques 

pela 

Agricultura 

Familiar 

Organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 8 

mil 
MDS/MDA 

Disponibiliza recursos para que 

organizações da agricultura 

familiar formem estoques de 

produtos para posterior 

comercialização. 

Compra 

Direta da 

Agricultura 

Familiar 

Individual ou 

organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 8 

mil 
MDS/MDA 

Voltada à aquisição de produtos 

em situação de baixa de preço 

ou em função da necessidade de 

atender a demandas de 

alimentos de populações em 

condição de insegurança 

alimentar. 

Incentivo à 

Produção e 

Incentivo de 

Leite – PAA 

Leite 

Individual ou 

organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 4 

mil por 

semestre 

MDS 

Assegura a distribuição gratuita 

de leite em ações de combate à 

fome e à desnutrição de 

cidadãos que estejam em 

situação de vulnerabilidade 

social e/ou em estado de 

insegurança alimentar e 

nutricional. Atende os estados 

do Nordeste. 

Compra 

Institucional 

Individual ou 

organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 8 

mil 
- 

Compra voltada para o 

atendimento de demandas 

regulares de consumo de 

alimentos por parte da União, 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Brasil, 2015). Elaborado pelos autores. 

 

A grande contribuição do PAA é a capacidade que o Programa tem de atuar em 

diferentes contextos regionais através de suas modalidades, oferecendo oportunidades de 

inserção da produção familiar em mercados locais ou regionais, com destaque para o 

desenvolvimento da modalidade PAA-Leite, está especificamente relacionada ao Norte de 

Minas e a Região Nordeste.  
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Operacionalização: Programa Nacional da Alimentação Escolar PNAE 
 

O Artigo 14, institucionalmente falando, pode ser considerado como uma derivação do 

PAA, indo adiante no que se refere ao comprometimento orçamentário. No PAA, não há 

vinculação orçamentária previamente definida, enquanto o Artigo 14 se apresenta de forma 

mais incisiva, estabelecendo porcentagem obrigatória mínima de aplicação dos recursos 

repassados pelo FNDE aos entes da federação que executam ações de alimentação escolar.  

Na regulamentação da Lei 11.947, pela Resolução n
o
 38 de 2009, instituiu-se a 

Chamada Pública como instrumento para aquisição dos produtos da agricultura familiar, em 

vez dos instrumentos tradicionais de licitação pública, da Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993). 

Levando-se em conta que se pretende garantir preços mais justos aos agricultores familiares, a 

chamada pública, a partir de alguns critérios, deve fixá-los previamente e os mesmos não 

devem ser objeto de eventual disputa entre os agricultores familiares para fornecerem para 

alimentação escolar.  

Preferencialmente, deva-se comprar de agricultores locais; na impossibilidade disso, 

de agricultores do território rural; seguido por agricultores do estado e; por fim, caso 

necessário, de agricultores de outros estados (Resolução do FNDE n
o
 4, 2015). Com isso, 

procura-se trabalhar com a movimentação local dos recursos públicos recebidos e com os 

circuitos curtos de comercialização, mesmo porque isso se mostra mais adequado ao incentivo 

do consumo de produtos in natura, normalmente muito perecíveis. Terão prioridade os 

assentados da Reforma Agrária, quilombolas e indígenas, os que produzem de forma 

orgânica/agroecológica e os organizados em associações ou cooperativas. 

Sabe-se que a alimentação escolar é um direito constitucional e, portanto, se estabelece 

como política permanente de Estado. A Lei 11.947, ao regulamentar esse direito, vinculou 

formalmente a alimentação escolar ao aumento de renda da agricultura familiar, vínculo esse 

que se associa às concepções de estímulo ao desenvolvimento local e de melhoria da 

qualidade nutricional no consumo dos alunos atendidos, à medida que contribua com a 

substituição de produtos muito processados por aqueles in natura. 

Até por que tal legislação é bastante nova, passando a ser implantada em 2010, é 

importante que se realizem diversos estudos para medir sua efetividade e eficácia, o que, aliás, 

já vem ocorrendo em várias regiões do País. Citem-se, nesse sentido, trabalhos de Costa et al 

(2015) para Minas Gerais, Souza-Esquerdo e Bergamasco (2014), Baccarin et al (2011) e 

Baccarin et al (2012) para São Paulo, Braga e Azevedo (2012) e Marques et al (2014) para 
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Ceará, Silva e Souza (2013) para Santa Catarina, Bohner et al (2014) para o Rio Grande do 

Sul, entre outros. 

 

Resultados PRONAF 

 

O São Paulo possui público e potencial para o desenvolvimento de políticas públicas 

de fortalecimento da agricultura familiar. De acordo com a Tabela 1 percebe-se que 46% dos 

municípios paulistas possuem 60,1 e 80,0 de importância da agricultura familiar os números 

significativos que evidenciam a relevância da agricultura familiar paulista. Agregando-se os 

dados da categoria 40,1 e 60,0 esses números tornam-se mais nítidos, pois, 81% dos 

municípios paulistas possuem 40,1 e 80,0 de importância da agricultura familiar. Ou seja, é 

evidente que o governo federal e estadual necessita aumentar seus esforços, especialmente, 

com o fortalecimento de políticas públicas construtivas. 

 

Tabela 1 – Relação importância da agricultura familiar e distribuição do número de contratos do 

PRONAF. 

Faixas de 

Municípios (%) 

Agricultores Familiares Contratos de Pronaf 

Número Porcentual Número Porcentual 

0,0 - 20,0 22 3% 7 1% 

20,1 - 40,0 48 7% 38 8% 

40,1 - 60,0 225 35% 123 25% 

60,1 - 80,0 296 46% 279 57% 

80,1 - 100,00 54 8% 42 9% 

Total 645 100% 489 100% 

     
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, (BRASIL, 2017). Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que o número de contratos do PRONAF possui relação com a importância 

da agricultura familiar paulista. Observa-se que nos municípios que possuem 60,1 e 80,0% de 

importância da agricultura familiar, representam 57% do total de contratos do PRONAF. 

Portanto, pode-se afirmar que o número de contratos do PRONAF está relacionado com a 

importância relativa da agricultura familiar paulista. 

 

Resultados PAA 

 

A Tabela 2 demonstra que há relação entre a importância da agricultura familiar e o 

acesso ao PAA. A participação no PAA tende a crescer mais que proporcionalmente em 

relação à importância da agricultura familiar nos municípios. 
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Tabela 2 – Participação porcentual da importância da agricultura familiar em faixas de municípios 

com diferentes participações da agricultura familiar/AF nos estabelecimentos agropecuários e sua 

relação com o PAA. 

Faixas de Agricultores Familiares Existência do PAA 

Municípios (%) Número Porcentual Número Porcentual 

0,0 - 20,0 22 3% 0 0% 

20,1 - 40,0 48 7% 3 2% 

40,1 - 60,0 225 35% 33 26% 

60,1 - 80,0 296 46% 77 61% 

80,1 - 100,00 54 8% 13 10% 

Total 645 100% 126 100% 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, (BRASIL, 2017). Elaborado pelos autores. 

 

Nota-se que aqueles municípios que têm número de agricultores familiares entre 

60,1% e 80,0% do total de agricultores, representam 46% dos municípios paulistas e são 61% 

dos municípios com existência de PAA. A participação do PAA é maior que a participação no 

número de municípios paulistas, indicando que a maior importância dos agricultores 

familiares é respondida mais que proporcionalmente com participação no PAA. 

Em relação às ações do PAA no estado do São Paulo destacam-se as contribuições de 

OLIVEIRA (2016) a principal característica importante a ser salientada no PAA é o fato de os 

preços serem fixados previamente, não sendo possível que os agricultores familiares 

ofertarem preços mais baixos nas chamadas públicas para compra de seus produtos. Além de 

garantir melhor remuneração aos agricultores beneficiados, o PAA acaba por estimular que 

atravessadores aumentem os preços que pagam aos agricultores familiares em mercados 

tradicionais. 

 

Resultados PNAE 

 

A Tabela 3 demonstra que há relação entre a importância da agricultura familiar com 

os municípios vinculados ao PNAE. A participação no PNAE tende a aumentar mais que 

proporcionalmente em relação à importância da agricultura familiar nos municípios. 

Segundo Baccarin (2014) a principal característica a ser destacada no PNAE é que 

quanto maior importância dos agricultores familiares se torna mais factível o cumprimento do 

Artigo 14. Segundo dados MDA (2017) apresentam números a comprovar tal fato, sendo que 

contra 85% de atendimento do Artigo 14 pelas prefeituras em São Paulo. 
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Tabela 3 – Participação porcentual da importância da agricultura familiar em faixas de municípios 

com diferentes participações da agricultura familiar/AF nos estabelecimentos agropecuários e sua 

relação com o cumprimento do Artigo 14. 

Faixas de Agricultores Familiares Existência do PNAE 

Municípios (%) Número Porcentual Número Porcentual 

0,0 - 20,0 22 3% 4 2% 

20,1 - 40,0 48 7% 12 5% 

40,1 - 60,0 225 35% 77 33% 

60,1 - 80,0 296 46% 125 53% 

80,1 - 100,00 54 8% 18 8% 

Total 645 100% 236 100% 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário, (BRASIL, 2017). Elaborado pelos autores. 
 

Nota-se que aqueles municípios que possuem número de agricultores familiares acima 

entre 61,0% e 80,0% do total de agricultores, representam 46% dos municípios paulistas e são 

53% dos municípios cumprem os 30% estabelecidos no PNAE. A participação do PNAE é 

relativamente maior que a participação no número de municípios paulistas, indicando que a 

maior importância dos agricultores familiares é respondida mais que proporcionalmente com 

a participação do PNAE. Onde os agricultores familiares são pouco importantes, a 

participação relativa do PNAE é ainda mais reduzida. 

Visando manter a eficiência do seu alcance social, julga-se necessário que se 

acrescente outras ações públicas ao Artigo 14, no campo da comercialização dos produtos dos 

agricultores familiares. Pode-se procurar usar para tanto outros programas já existentes como 

o PAA, a orientação que, a partir de 2016, órgãos públicos federais que adquiram alimentos 

(hospitais, universidades, forças armadas, etc.) gastem no mínimo 30% dos recursos para tal 

fim na compra de produtos de agricultores familiares e o Programa Paulista da Agricultura de 

Interesse Social (PPAIS). Ademais, as prefeituras podem procurar desenvolver equipamentos 

alternativos de comercialização, como varejões e feiras livres, para produtos de agricultores 

familiares.  

Antes da conclusão propriamente dita, como salientado anteriormente, no que diz a 

respeito à faixa de 0 a 20%. Nota-se que muitos resultados possuem uma concentração na 

presente categoria, respaldando a presente questão, destaca-se que os municípios que não 

possuem agricultura familiar ou não estão vinculados a nenhuma política pública analisada 

estão enquadrados dentro desta classe. 

Segundo as análises realizadas neste trabalho, pode-se afirmar que diferentes perfis de 

agricultores familiares estão inseridos no PRONAF, PAA e PNAE, o que é condizente com as 
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disparidades regionais do estado de São Paulo. E que também tem se conseguido incluir mais 

de 70% dos agricultores familiares nas ações dos presentes programas. 

Em relação ao papel estrutural do PRONAF contemplando mais de 70% dos 

agricultores familiares. De acordo com Aquino e Schneider (2015, pag. 76), a capacidade de 

redistribuição dos recursos do PRONAF em favor de agricultores menos capitalizados é baixa 

em decorrência de ―[...] limites estruturais que se relacionam, seja ao formato institucional 

desta política, seja ao comportamento dos agentes operadores de que ela depende‖. 

No que diz respeito ao desempenho do PAA, ressalta-se que o PAA apresentou maior 

expressividade em municípios com maior importância relativa de agricultores familiares. 

Levando-se em conta as intenções expressas formalmente na criação do PAA, em especial 

aquela que procura atender os agricultores familiares com menor renda, às análises deste 

trabalho apontem que a mesmo vem sendo cumprida no estado de São Paulo, embora os 

recursos do Programa e o número de agricultores familiares ainda sejam reduzidos em relação 

ao seu público potencial. 

De acordo com a distribuição do PNAE e sua relação com outras políticas públicas, 

constatou-se que houve crescimento expressivo da execução de compras de produtos de 

agricultores familiares para a alimentação escolar, entre 2011 e 2015 com aproximadamente 

85% dos municípios atingindo o mínimo de 30% previsto no Artigo 14 da Lei do PNAE.  
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Resumo:A modernização do campo é rentável aos olhos dos grandes produtores, sobretudo para aqueles que 

produzem em larga escala atendendo ao mercado consumidor, com uso de insumos, técnicas e tecnologias 

avançadas. Porém, essa modernização não se deu para todos os indivíduos que vivem no espaço rural, além 

disso, a mesma protagoniza uma série de desigualdades, devido ao modelo político que circunda o país. Nesta 

perspectiva, utilizou-se do pensamento de Silva (2015) e Balsan (2006) para embasar a discussão, entre outros 

autores, a fim de mostrar o campo não como um espaço do atraso, mas ressaltar as disparidades regionais. Tem-

se como objeto de estudo uma Fazenda no município de Mucugê, Bahia, e foi realizado através de uma 

observação in locus. Assim, torna-se relevante analisar as modificações ocorridas no campo com inserção de 

novas tecnologias para produção de alimentos e relacionar o impacto ocorrido com a população local, a partir de 

uma Fazenda em Mucugê – BA.  

Palavras-chave:Modernização do campo; Tecnologias; Fazenda em Mucugê. 

 

Resumen: La modernización del campo es rentable a los ojos de los grandes productores, sobre todo para 

aquellos que producen a gran escala atendiendo al mercado consumidor, con uso de insumos, técnicas y 

tecnologías avanzadas. Sin embargo, esa modernización no se dio para todos los individuos que viven en el 

espacio rural, además, la misma protagoniza una serie de desigualdades, debido al modelo político que circunda 

el país. En esta perspectiva, se utilizó el pensamiento de Silva (2015) y Balsan (2006) para basar la discusión, 

entre otros autores, a fin de mostrar el campo no como un espacio del atraso, sino resaltar las disparidades 

regionales. Se tiene como objeto de estudio una Hacienda en el municipio de Mucugê, Bahía, y fue realizado a 

través de una observación in locus. Así, resulta relevante analizar las modificaciones ocurridas en el campo con 

inserción de nuevas tecnologías para producción de alimentos y relacionar el impacto ocurrido con la población 

local, a partir de una Hacienda en Mucugê - BA. 

Palabras clave: Modernización del campo; tecnologías; Hacienda en Mucugê. 

 

Introdução 

 

 O presente estudo intitulado ―Sobre a ótica da modernização do campo: Um estudo 

de caso em Mucugê – BA.‖, surge a partir do levantamento de hipóteses e inquietações 

problematizadas no componente Curricular Geografia Agrária na Universidade Estadual da 
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Bahia-Uneb, campus V - Santo Antônio de Jesus-BA. Este estudo de caso a princípio buscava 

compreender as situações de desigualdades sociais no espaço rural com inserção de técnicas e 

tecnologia, contudo, ampliou-se a discussão na tentativa de analisar os impactos da 

modernização na produção de alimentos do caso em questão.  

Neste viés, o espaço rural é o lugar da produção agrícola. Desde a era Cenozoica, no 

período Quaternário onde há espécie humana surgiu que se produzem alimentos como 

condição para a sobrevivência. Assim, na constante mudança do espaço geográfico, ao final 

do século XVIII constroem-se narrativas diante os problemas sociais, pensando a partir de 

uma perspectiva positiva e desumana, cuja problematização circulava em torno da população 

mundial e a quantidade de alimentos disponíveis.  

Nesta perspectiva, a partir da década de 1950 especificamente no México, e mais tarde 

em outros territórios do planeta, o fenômeno da Revolução Verde redimensiona as bases de 

pensamento do espaço rural, isto é, o campo passa ser lido como espaço de possibilidades e 

não do atraso, cuja inserção de técnicas aperfeiçoadas para atender a produção em larga escala 

por necessidades do mercado consumidor demarca o início da modernização do campo, com 

muitas possibilidades de máquinas, sementes melhoradas, insumos, fertilizantes, entre outras 

coisas para aumentar a produção.  

 Sabe-se que a modernização trouxe aspectos positivos e negativos para o campo, 

com isso, a pesquisa objetiva analisar as modificações ocorridas no campo com inserção de 

novas tecnologias para produção de alimentos e relacionar o impacto ocorrido com a 

população local, a partir de uma Fazenda em Mucugê – BA. Busca-se especificamente 

discutir o processo de modernização da agricultura no Brasil; problematizar os fatores e 

condições de produção dos alimentos no estado, de maneira particular o Oeste Baiano; e 

compreender os processos de irrigação, rotação de culturas, comercialização e mão de obra na 

produção da fazenda. 

Segundo Yin (2005, p. 32), ―o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real‖. Nesse sentido, o 

presente estudo foi realizado através de um trabalho de observação in locus, em uma Fazenda 

em Mucugê-BA, utilizando-se da abordagem de cunho qualitativo. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 

uma organização, etc. [...] os métodos qualitativos buscam explicar o porquê 

das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os 
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valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 

dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 

diferentes abordagens. (GERHARDT, 2009, p. 31-32).  

Os instrumentos técnicos para coleta de dados deram-se por meio da observação 

participante, subsidiada por uma palestra no ambiente pesquisado e utilizaram-se referências 

bibliográficas subsidiando a fundamentação teórica. Nesse sentido, é relevante analisar as 

modificações ocorridas nesse espaço com a inserção de novas tecnologias para a produção de 

alimentos e relacioná-los aos impactos ocorridos na população local. Portanto, a pesquisa 

apresentada está estrutura a partir dessa introdução, seguida do desenvolvimento, sendo o 

primeiro tópico uma problematização o processo de modernização da agricultura através dos 

impactos econômicos e ambientais na escala nacional, por seguinte, a inserção deste 

fenômeno no estado da Bahia, sobretudo o Oeste Baiano. O terceiro tópico apresenta os dados 

empíricos do campo, e por fim, algumas considerações sobre o respectivo estudo.  

 

Modernização do Campo no Brasil 

 

O campo é o espaço da produção agrícola, onde se cultiva os alimentos para a 

sobrevivência e gera o capital. Alude-se que a importância da agricultura para o 

desenvolvimento de um país é de extrema significação, uma vez que o setor ao sofrer 

estímulos desencadeia um efeito impulsionador na economia. Uma referência importante para 

pensar a significação agrícola é a obra do historiador Caio Padro Junior, “História Econômica 

do Brasil”, onde relata os modos de produção pré-capitalista e as bases produtivas de 

desenvolvimento econômico do país. No Brasil são desde as capitanias hereditárias que vigora 

a importância dos recursos naturais, como os ciclos produtivos da exploração do pau-brasil e 

mineração, bem como as culturas da cana-de-açúcar, café e algodão que dinamizaram o 

processo de constituição territorial.  

É com o final da Segunda Guerra Mundial que se tem uma transformação econômica 

global e nacional, pois agora o capital passa a ser industrial. Assim, mais tarde nos anos 60 e 

70 a grande mudança no campo brasileiro deu-se com a modernização da agricultura. É 

notório que toda narrativa para se modernizar o campo brasileiro girava em torno da inter-

relação dos setores produtivos, além disso, o fim da estagnação do campo como atraso, ou 

seja, é na evidência dos aspectos relacionados ao crescimento rápido das exportações e da 
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urbanização, os modos de produção entre a indústria e agricultura e Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR).  

Nessa perspectiva histórica o Estado assume uma grande parcela no processo de 

modernização, quando mobiliza a inserção do capital internacional, uma vez que passa a ser 

uma ―necessidade objetiva do capital a partir do momento em que o processo de 

diversificação e complexificação do parque industrial brasileiro se completa, no final dos anos 

50, através do Plano de Metas‖ (ROMEIRO, 2007, p. 212).  

O resultado desse processo culminou na produção em larga escala, incluindo uma 

maior disponibilidade de produtos internamente, pois ―o processo de modernização gerou a 

diversificação das exportações em várias direções, sobretudo, com introdução de novos 

produtos agrícolas‖ (DELGADO, 1985, p. 27). Contudo, o processo de industrialização do 

campo mantem-se com as velhas bases de estrutura social, como comenta Azevêdo (1982, p. 

24), sobre o processo de modernização conservadora:  

[...] dependendo das circunstâncias históricas e nacionais, a burguesia pode 

desempenhar um papel reacionário ou revolucionário, aliar-se às velhas 

classes dominantes e promover uma modernização conservadora, através da 

revolução passiva, de caráter elitista e autoritário, promovendo 

transformações pelo alto. 

Desta maneira, o autor comenta sobre as estruturas do Estado, quando são definidos 

pela política e economia as bases de poder. Assim, essa modernização não atingiu todos os 

níveis de agricultores, a exemplo dos pequenos produtores rurais, sobretudo da região 

Nordeste. Estes não tendo um incentivo governamental não conseguiram investir em técnicas 

e tecnologias de inovação para o campo. ―Alude-se que essa ―modernização do campo‖ 

valorizou, em primazia, o grande e médio latifundiário com incentivo a monocultura para a 

exportação em detrimento do pequeno produtor‖ (SILVA, 2015, p.1). Assim, a modernização 

atingiu principalmente os espaços dos grandes latifundiários, onde incentivou o agronegócio, 

com a prática da monocultura.  

A inserção de novas tecnologias no campo possibilitou uma produção em larga escala 

e de melhor qualidade, aderindo os padrões da exportação, com isso o pequeno produtor rural 

que não tem condições de investir em tecnologias, devido à falta de recursos, ficando a 

margem do processo.  

A participação do Estado foi necessária para a ―modernização da 

agricultura‖ ao incentivar a inserção de muitas indústrias concatenadas a 

agropecuária perante a oferta de créditos, baixas taxas de juros para compra 
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de insumos químicos e maquinários. A proposta do Estado e das grandes 

empresas era incentivar a tecnologia na agricultura para acentuar a produção 

agrícola viabilizando, assim, a maximização dos lucros (SILVA, 2015, p. 3). 

Desta forma, sendo uma prática histórico-cultural o governo tem incentivado os 

grandes latifúndios, com a isenção de impostos e incentivos fiscais. Todos esses benefícios 

concedidos para esses produtores lhes dão possibilidades de maiores investimentos e 

consequentemente eles buscam instalar suas fazendas e empresas em locais que encontrem 

mão de obra barata, para os lucros serem maiores. Assim, com maior produção a exportação 

será maior, levando o agronegócio a ter uma maior visibilidade no mercado nacional e 

internacional. 

A modernização teve impactos positivos e negativos no cenário rural, pois 

movimentou a economia e degradou o meio ambiente. Com todo o avanço tecnológico, veio o 

melhoramento genético, a cultivo irrigado, máquinas, insumos, fertilizantes, várias técnicas de 

cultivo e manejo. ―O processo de modernização levou um grande número de agricultores à 

decadência: forçou grande parte da força de trabalho rural a se favelizar nas periferias 

urbanas; fez aumentar o número de pobres rurais, elevando a níveis insuportáveis a violência, 

a destruição ambiental e a criminalidade‖ (BALSAN, 2006 apud VEIGA, 2000, s/p). 

Então, enquanto privilegia uma parte da população, deixa a outra em extrema pobreza. 

Essa desigualdade vai sendo cada vez mais visível, se comparar os estados do Sul e Sudeste, 

com os do Norte e Nordeste, uma vez que a região Sul é mais modernizada pelo seu dado 

histórico-político, consequentemente a produção é melhor, já a região Nordeste é pontual os 

municípios dos estados que tem destaques para produção agrícola altamente mecanizado. 

Desta forma, as políticas públicas para o espaço rural, também vem beneficiar mais os 

grandes proprietários, do que os pequenos produtores familiares, no sentido que o Estado não 

proveu ―mecanismos compensatórios sobre seus efeitos sociais na estrutura agrária, nos 

recursos naturais, nos desequilíbrios do abastecimento alimentar, na concentração da renda, 

nas disparidades regionais, no êxodo rural‖ (GRAZIANO, 1996, p. 35).   

Os aspectos ambientais também sofrem muito com todo esse processo de 

modernização, pois essa nova forma de produzir não respeita o ciclo natural, a produção é 

para atender o mercado, então se produz o ano inteiro. ―Os problemas ambientais mais 

frequentes, provocados pelo padrão produtivo monocultor foram: a destruição das florestas e 

da biodiversidade genética, a erosão dos solos e a contaminação dos recursos naturais e dos 

alimentos‖ (BALSAN, 2006, p. 141). A monocultura sendo a principal forma de produção do 
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agronegócio tem prejudicado bastante o meio ambiente, pois o cultivo repetitivo na mesma 

área acaba desgastando o solo, gerando a necessidade da chamada rotação de cultura, para 

haver um descanso da terra. Assim, necessitando de novas áreas para plantação acaba-se 

destruindo as florestas e atingindo a fauna e flora brasileira, entre outros aspectos. 

A modernização do campo veio para melhorar a produção agrícola e de fato tem 

atingido esse objetivo, porém trouxe como consequência uma série de fatores que necessitam 

ser repensada, cujo sentido deve ser rever a estrutura fundiária e a eficácia das instituições na 

culminância de um projeto significativo de desenvolvimento no campo brasileiro. Assim, 

dado o exposto até aqui, entende-se que o processo de modernização brasileira foi inadequado 

considerando as marcas da realidade do campo brasileiro. A seguir será problematizado o 

caso no estado baiano, especificamente no Extremo Oeste e Centro Sul.  

 

A Modernização nas mesorregiões geográficas da Bahia: Extremo Oeste e Centro Sul 

Baiano 

 

A Bahia possui 417 municípios divididos em 32 microrregiões e em sete grandes 

mesorregiões geográficas, contudo o foco nesta sessão fica em torno do Extremo Oeste e 

Centro Sul, pois são aproximações geográficas com o campo empírico. Essa divisão das 

mesorregiões foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1990, e 

foram determinadas tendo como critério três aspectos: as semelhanças naturais, sociais e as 

relações entre seus habitantes e a natureza. 

Com base em Mendonça (2001), o estado baiano é caracterizado por três realidades 

distintas, o litoral úmido (mata atlântica), o cerrado (oeste), e o semiárido (caatinga) que 

representa mais de 70% do território. Dado isso, as regiões do cerrado e caatinga baiana 

apresentavam certa resistência para produção de alimentos devido à insuficiência de 

incentivos tecnológicos aos produtores.  

O processo de territorialização de uma nova região agrícola no estado baiano deu-se 

em função dos planos de interiorização do território brasileiro, uma vez que na década de 

1960 o governo cria a capital federal, Brasília, ao passo que anos mais tarde transfere para 

cidade de Barreiras o 4º BEC (Batalhão de Engenharia e Construção do Ministério do 

Exército) iniciando a construção das rodovias BR-020 (Barreiras-Brasília) e BR-242 

(Barreiras-Salvador). 
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Nesse sentido, em virtude da presença de terras baratas, disponibilidade de matéria-

prima, relações de baixos custos da força de trabalho, além dos incentivos fiscais favorecendo 

os interesses econômicos e envolvidos na produção concernente da dinâmica do mercado 

internacional concretiza o processo de modernização agrícola no estado baiano. Segundo 

Haesbaert (1996), a ocupação do cerrado brasileiro tratou-se ―(...) antes de tudo de um 

processo de expansão dos espaços capitalistas na fase de globalização agroindustrial, 

financeira e técnico informacional‖ (HAESBAERT, 1996, p. 113).  

Através de programas como o PADAP - Programa de Assentamento do Alto do 

Parnaíba (Governo do Estado de Minas) e o POLOCENTRO (Governo Federal) ocorrem à 

intervenção estatal por empresários que recebiam incentivos para instalação das técnicas e 

insumos nas terras. Tais programas para Santos (2008, p. 95), ―preparam a entrada do capital 

japonês através do PRODECER‖.  

O Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado deu-se em função 

das relações capitalistas em um acordo entre Brasil-Japão, uma vez que o mesmo necessitado 

de poder tecnológico e o outro na importação de produtos alimentícios estabelecem pactos 

capitalistas. Assim, entre 1985-1993 o programa teve relevante atenção com as áreas do 

Oeste, pois os agricultores ―que fizeram parte da aventura [...] considerados pioneiros, nos 

espaços de cerrados, em precária situação de vida‖ (SANTOS, 2008, p. 104), foram 

responsáveis por mostrar aos olhos dos sulistas com o sucesso das lavouras de pinus-eucalipto 

e de soja deram certo na região de vasta extensão muito pouco explorada.  

A presença de uma nova dinâmica socioespacial no Oeste baiano é dada pela chegada 

dos sulistas com incentivo das estruturas do Estado. Então, pode-se concluir que o processo 

de modernização da agricultura no Oeste baiano é concomitante ao nacional, uma vez que 

todo processo que fez polarizar a região baiana foi o incentivo de políticas públicas pela 

dinâmica capitalista. Para tanto, na sessão seguinte apresentamos os dados empíricos do 

campo mecanizado em uma Fazenda de Mucugê.  

 

O Campo Mecanizado: Experiência com uma Fazenda em Mucugê-BA 

 

Tendo como base a discussão da modernização do campo, sua produção em larga 

escala, uso de insumo e técnicas modernas, nessa sessão, o estudo centra-se em apresentar 

uma visita in locus em uma Fazenda, localizada no Nordeste, município de Mucugê-Ba na 
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mesorregião Centro Sul Baiano. Com intuito de trazer para o debate a experiência do que 

venha ser o campo modernizado e romper com os estereótipos velados sobre esse espaço 

como retrógrado em áreas semiáridas.  

Sabe-se que a maioria dos alimentos que chega a mesa dos milhares de indivíduos da 

nação sai do campo, entretanto muitas pessoas não sabem, ou não procuram saber quais são as 

transformações e processos que esses alimentos passam até serem consumidos. Nessa 

perspectiva, a Fazenda destaca-se como uma das mais importantes da região, pois produz em 

larga escala alimentos como café, batata, cebola, implementando o cultivo de uvas para 

produção de vinho, além da criação de bovinos que servem para rotatividade do solo.  

A fazenda conta com 25 mil hectares total, sendo 150 hectares de cebola, 6 hectares de 

uva  e 600 hectares destinados a plantação de café, e 750 funcionários que trabalham da parte 

administrativa até o cultivo e transformação dos produtos. É perceptível que a ideia de 

modernização se encontra bastante firme nesse espaço, pois a mesma produz durante o ano 

todo, e possui funcionários com formação acadêmica e técnica para desenvolver as atividades 

nos diferentes tipos de culturas que produzem.  

Assim, na palestra um sujeito interlocutor da pesquisa apontou as demandas da 

fazenda em relação à questão econômica e sua produção, principalmente a produção de batata 

que a fazenda comercializa durante o ano inteiro, sobretudo para regiões Norte e Nordeste. 

Além disso, aponta que os proprietários da fazenda são da região Sul.  

Esse ativo processo de (des)(re)territorialização em curso nos Cerrados 

baianos estende-se praticamente por todos os Cerrados da região Nordeste 

(sul do Piauí, área de Balsas, no sul do Maranhão, alto da Chapada 

Diamantina) e é capitaneado por empresários sulistas que, no seu lastro, 

acabam atraindo também capitalistas do Sudeste e da própria região 

Nordeste. A ebulição econômica (e o aumento brutal das desigualdades 

sociais com as migrações do sertão impulsionadas pelo mito do ―eldorado da 

soja‖) faz com que muitos denominem estas áreas o ―Novo‖ Nordeste, e 

alguns políticos (inclusive com o apoio de grupos sulistas) já começam a 

articular novos recortes político-administrativos capazes de corroborar essa 

nova divisão territorial do trabalho, ditada pela modernização seletiva da 

agricultura (HAESBAERT, 1996, p. 382).  

A Fazenda é um exemplo claro da influência sulista na Bahia, pois as tecnologias e as 

pessoas que ocupam os melhores cargos da fazenda vêm do Sul do país. A população local 

pouco serve para mão de obra, pois com tanta tecnologia as máquinas fazem a maior parte dos 

serviços. Torna-se visível a desigualdade social que a modernização trouxe para esse espaço, 
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pois muitos estereótipos são criados para o Nordeste, mas a mão de obra barata atrai muitas 

empresas, principalmente para a região. 

Na visitação do galpão que refrigera a batata inglesa, a mesma passa por diversos 

processos, chamados por eles de gerações, indo do broto (geração 1) até a batata  direcionada 

totalmente para o mercado consumidor (geração 4). A fazenda tem produzido nos últimos três 

anos cerca de 900 sacos de batatas. Assim, o galpão da lavagem da batata para 

comercialização, observa se o alto nível de investimento da fazenda, sobretudo no uso de 

tecnologias, e o trabalho da população local que é empregada, ficando os mesmos 

responsáveis pela parte mais pesada do trabalho, pois ―a sobrevivência do capitalismo é 

atribuída à capacidade constante de acumulação pelos meios mais fáceis. O caminho da 

acumulação capitalista seguirá por onde a resistência for mais fraca‖ (HARVEY, 2005, p. 71). 

Reflete-se que uma fazenda desse porte é mediada pelas demandas do mercado, 

atendendo especificamente as regras para se produzir o ano inteiro, sobretudo com uso de 

insumo no solo, maquinário preciso para se produzir com rapidez e mudanças na gênese dos 

alimentos, além disso, as estratégias dos grandes latifundiários no mercado nacional 

investindo em outras regiões.  

Outro grande fator relacionado à modernização visualizado na Fazenda são os 

chamados pivôs de irrigação. Vale ressaltar que como a localização da Fazenda encontra-se 

em clima semiárido, os pivôs não são ligados constantemente, e sim nos dias mais secos. 

Porém, o mesmo consome bastante água dos rios da região, sobretudo do Rio Paraguaçu, pois 

em um acordo com o Governo do Estado da Bahia para utilização da água a Fazenda paga 

uma taxa mínima de dois mil reais para seu uso por dois anos. Desta forma, reflete-se que de 

fato o sistema político tem dado subsídios aos grandes proprietários para produzirem em larga 

escala, como uma estratégia política de firmar parcerias, e protagonizar o discurso de 

geradores de empregos e renda pra a população local, investimento no campo, entre outros 

aspectos, sendo que o maior beneficiado são os proprietários. 

O imaginário da seca nordestina como tragédia social e econômica, apesar 

de toda a tinta que já foi gasta, requer ainda muitas reflexões. Em sendo a 

natureza o fundamento geográfico da produção, ela é também a base 

material do imaginário sócio-político e importante recurso ideológico, 

utilizado por grupos sociais particulares (CASTRO, 1994, p. 02) 

Associar o Nordeste a uma região seca e improdutiva é simples, mas quando o 

Governo inviabiliza essa produção com as reduções de políticas públicas que assegurem 
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condições mínimas de produção para os agricultores familiares, por exemplo, para criar 

políticas públicas e fazer acordos com os grandes produtores do agronegócio, reforça-se a 

ideia de lugar seco e improdutivo.  

Assim, reflete-se que os argumentos acima, culminam coerentemente com a ideia de 

falta de investimentos para uma grande parcela da população de baixa renda, que vive no 

espaço rural, pois nas áreas secas os pequenos produtores não conseguem difundir suas 

produções, diferente daqueles que detém um aparato do Estado com estratégias políticas, além 

disso, capital para investir em tecnologias. 

Ainda nessa perspectiva, a Fazenda conta com máquinas de altas tecnologias, onde se 

precisa muito pouco da mão de obra humana para desenvolver o trabalho, pois as próprias 

máquinas, limpam, secam e embalam as batatas, além da sua plantação ser pelo Sistema de 

Posicionamento Global - GPS. Salientando também que, as sementes das batatas levam um 

determinado tempo para germinar ficando na câmera de ar frio, com respectivamente 5 graus. 

Todas essas técnicas são da agricultura de precisão que ―visa o gerenciamento mais detalhado 

do sistema de produção agrícola como um todo, não somente das aplicações de insumos ou de 

mapeamentos diversos, mas de todo os processos envolvidos na produção‖ (EMBRAPA, s/a). 

A modernização do campo usa as técnicas em sua maioria da agricultura de precisão, que 

gerencia a produção para uma maior produtividade. 

É sem dúvidas um incrível universo de se produzir e comercializar, outro grande fator 

de modernização da fazenda é no deslocamento dos funcionários, principalmente aqueles que 

são responsáveis por gerir os pivôs da plantação de batata, assim, eles se dirigem por 

motocicletas e sistematizam o momento de ligar e desligar os aparelhos de irrigação por um 

controle de radio auditivo. 

Em outro espaço da Fazenda, no galpão de transformação do fruto do café, encontrou-

se um espaço altamente tecnológico com a presença de maquinários para transformação do 

produto, e se conheceu todo processo que o grão passa até chegar nossas mesas. Salientando, 

o café que a fazenda produz é comercializado na própria região e para fora do país, eles 

apresentam três tipos de cafés da mesma marca. 

Além de todos esses aspectos, a Fazenda conta com uma criação de bovinos, 

aproximadamente quatro mil cabeças, onde os mesmos quando no tempo de abate, são 

destinados para o consumo humano. São criados no espaço onde se produz batata, é uma 
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prática utilizada como rotatividade do solo, planta-se batata, depois de três anos, planta-se 

capim para criação do gado, onde o solo possa descansar da cultura. 

Pode-se refletir que a Fazenda corresponde perfeitamente com a ideia de 

modernização do campo, pois além de todos seus maquinários, uso de insumos, profissionais 

qualificados, e a presença de cinco estações meteorológicas, pra observação do tempo, ela 

conta com estratégias políticas para se manter no local, e traz o discurso de geradora de 

emprego e desenvolvimento local. Mas observa-se que a população local tem pouca relação 

com a fazenda, devido a certa desigualdade social causada pela política do agronegócio.  

 

Considerações Finais 

 

A modernização do campo tem se mostrado nos últimos anos muito importante para 

produção de alimentos em larga escala, correspondendo aos modelos para exportação e 

melhor qualidade do produto, sobretudo, desmitificando esse ideário construído sobre o 

espaço rural. Entretanto, a mesma não aconteceu de forma igualitária, o que causa 

desigualdade social, sendo consequências para os indivíduos que vivem nesse espaço, 

principalmente aqueles que não possuem o capital.   

Percebe-se que a Fazenda em Mucugê é uma grande produtora de alimentos em larga 

escala, e detém diversos recursos tecnológicos para transformação e comercialização de sua 

produção, sobretudo da produção de batata que chega ser a mais rentável da fazenda nos 

últimos anos. Mas possuindo também muita tecnologia investida na produção do café.  

Apresenta-se nessa pesquisa pontos positivos e negativos a respeito da modernização 

do campo, sendo o primeiro citado a quebra de estereótipos ligados ao espaço rural, produção 

com rapidez, melhor qualidade dos produtos, tecnologias avançadas, entre outros. Já no 

segundo, percebe-se que as exigências do mercado dita o tipo de alimento que deve ser 

consumido, além disso, eles não se preocupam com a saúde dos consumidores, pois utilizam 

insumos, pautados nas características do agronegócio, e falta de sensibilização a respeito dos 

recursos naturais como a água.  

O presente estudo foi de suma importância para uma nova ótica do campo, como um 

espaço de novas possibilidades de sobrevivência, e observar também as desigualdades sociais, 

quem são os mais beneficiados pelo processo de modernização. Além de se pensar 

criticamente, o porquê de uma empresa do Sul do país, lugar onde é modernizado, clima 
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adequado para o cultivo da fazenda, entre tantas outras vantagens, veio se instalar em plena 

região semiárida baiana. É notável a exploração do trabalho e as relações capitalistas do 

governo com os grandes latifundiários.  
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Resumo:O presente trabalho relata as experiências e aprendizados proporcionados pelo trabalho de campo 

realizado nos municípios de Presidente Prudente, Sandovalina e Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, na 

região administrativa de Presidente Prudente.A importância da realização de uma pesquisa como essa é relevante 

no ponto de vista da atividade prática, visando o entendimento da falta de subsídios do Estado brasileiro, além do 

processo de lutas no campo pela realização da política de reforma agrária. Foram visitados lotes de 3 

assentamentos já instaurados, assim como a realização de uma conversa com os assentados e assentadas, onde 

foi possível identificar todas as dificuldades, a forte resistência, e, acima de tudo, os exemplos de persistência e 

luta pelos direitos. 

Palavras-chave:Trabalho de campo; Luta pela terra; Assentamentos rurais. 

 

 

Resumen:El presente trabajo relata las experiencias y aprendizajes proporcionados por el trabajo de campo 

realizado en los municipios de Presidente Prudente, Sandovalina y Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, en la 

región administrativa de Presidente Prudente. La importancia de la realización de un estudio como ese es 

relevante del punto de vista de la actividad práctica, concentrándose en la falta de subsidios del Estado brasilero, 

además del proceso de luchas en el campo por la realización de la política de reforma agraria. Fueron visitados 

lotes de 3 asentamientos ya establecidos, así como la realización de una charla con los asentados/as, donde fue 

posible identificar todas las dificultades, la fuerte resistencia y, encima de todo, los ejemplos de persistencia y 

lucha de los afectados por los derechos. 

Palabras Claves: Trabajo de campo; Lucha por la tierra; Asentamientos rurales. 

 

 

Introdução 

 

Seja no campo ou na cidade, o direito a moradia perpassa à todos os sujeitos. O direito 

a moradia passou a ser um direito constitucional no ano de 2000, quando a Emenda 

Constitucional nº 26 foi incorporada. A lei diz que ―São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
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maternidade e à infância, a assistência aos desamparados‖. Esta lei, que foi incorporada a 

constituição, é clara: é dever do estado garantir à moradia. Para além desta, existe outro 

direito constitucional: o da reforma agrária, garantida pelo artigo 184 da constituição, o qual 

já estava explícito em 1964, com o Estatuto da Terra. Impulsionados por esses dispositivos e, 

sobretudo, pelo anseio de lograr a dignidade e a justiça social, os movimentos sociais lutam 

por seus direitos, os quais, mobilizados, apresentam uma extensa pauta de reivindicações. Ao 

citar Linhares & da Silva (1999, p.60), observamos que: 

O campo brasileiro tornava-se, assim, o centro das questões referentes ao 

desenvolvimento do país. Não só por uma questão de justiça social se exigia 

a reforma agrária. Num debate profundamente impregnado por análises 

econômicas, por vezes precárias, a reforma agrária era vista como 

indispensável para superar o estrangulamento da industrialização do país. 

Produzir mais alimentos e matérias-primas e, assim, baratear salários e 

produtos era a resposta para o desenvolvimento brasileiro. O 

desenvolvimento, por sua vez, era a única garantia da soberania nacional 

(LINHARES & DA SILVA, 1999,  p.160). 

No meio acadêmico, o estudo e compreensão de tais questões ganham dimensão 

significativa com a realização do trabalho. O trabalho de campo configura-se de extrema 

importância para conhecimento e entendimento prático do que se pretende estudar, 

especialmente na Geografia. Como afirma Lacoste (1985): 

O trabalho de campo para não ser somente um empirismo, deve articular-se à 

formação teórica que é ela também, indispensável. Saber pensar o espaço 

não é colocar somente os problemas no quadro local; é também articula-los 

eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais 

amplas (LACOSTE, 1985, p.20). 

O campo foi realizado entre os dias 23 e 24 de junho de 2018, pela turma da disciplina 

Regionalização do Espaço Brasileiro I, juntamente com a turma de Geografia Agrária, 

supervisionado pela professora Janaina Francisca de Souza Campos Vinha. 

Este campo transcorreu nas cidades de Presidente Prudente, Sandovalina e Teodoro 

Sampaio, Estado de São Paulo, região administrativa de Presidente Prudente, visitando 

assentamentos organizados pelo MST e lotes ocupados. Para a realização do mesmo, 

utilizamos a mais importante ferramenta do geógrafo: observação de fenômenos das paisagens 

ou do contexto onde se insere. Neste campo, além da observação, usamos também máquina 

fotográfica para o registro de fotos, uma caderneta de campo para relatar tudo o que aconteceu 

durante o campo e celular para gravação das conversas. 
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O objetivo desse trabalho é o de se fazer entender o processo de lutar e resistência 

dessas pessoas que se encontram nos assentamentos, através da visão adquirida através do 

trabalho de campo, tão importante para o aprendizado ser efetivo. Na primeira parte do 

trabalho, é discorrido a respeito da experiência nos assentamentos, para em seguida ser feita 

uma discussão crítica a respeito do que foi observado, levando-se em conta os referenciais 

teóricos. Tendo em vista que estes sujeitos sofrem constantemente ameaças e são 

criminalizados, os rostos foram borradas afim de preservar a identidade, e os nomes utilizados 

são fictícios. 

 

Desenvolvimento  

 

Assentamento Dom Tomás Balduíno (Sandovalina/SP)  
 

O primeiro ponto de parada foi o Assentamento Dom Tomás Balduíno, onde visitamos 

o lote do ―Seu Zé‖, que gentilmente recebeu os discentes para uma conversa. Ele nos contou 

sobre a história de luta, dele e de sua esposa. Conta que conseguiu seu lote após algum tempo 

de espera. Diz que quando chegou no lote recebido não havia nada além de baixa vegetação. 

Recebeu então, do governo, uma ajuda de apenas R$3.000,00 reais, que mal serviram para a 

compra dos materiais de construção para erguer sua casa, construída por ele e sua esposa. 

Informou que no governo do presidente Lula esse valor subiu consideravelmente, porém, o 

governo Temer chegou e praticamente zerou esses valores, algo que, infelizmente, não nos 

surpreende. Como se não bastasse, ainda nos disse que o prefeito da cidade na época (e 

também a prefeita que o sucedeu) era contra os assentamentos, e tomou diversas medidas que 

dificultaram a vida dos assentados, como o corte de transporte para as crianças do campo, a 

tentativa de comprar alimentos diretamente dos supermercados para as escolas (indo contra 

um acordo feito com os assentados que forneciam os alimentos para a rede escolar). O ponto 

mais crítico foi segregar as crianças dos campos nas escolas, criando turmas separadas, o que 

gerou a insatisfação enorme dos assentados, que lutaram fortemente contra essas medidas. 

Continuando, relatou alguns outros episódios dessa luta constante, não só contra o poder 

público, mas também contra os latifundiários e as usinas, que tentaram a todo momento 

dificultar a vida dos assentados. Ainda com todos esses desafios, ―Seu Zé‖ se mostrou um 

exemplo a ser seguido, quando o mesmo adentrou o curso de Geografia pela UNESP de 

Presidente Prudente, em um programa especial para assentados. Além disso, ele nos contou da 
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sua opção pela agroecologia, que se mostrou muito eficaz para ele, ajudando na renda e dando 

resultados muito melhores. A agroecologia é hoje muito utilizada, consistindo em um uso 

mais consciente e sustentável dos recursos naturais, sem a utilização de agrotóxicos, por 

exemplo. Após isso, saímos para uma volta pelo seu lote, onde ele nos apresentou suas 

plantações e criações de suínos, galináceos e peixes. Nos despedimos dele com um delicioso 

café servido por sua esposa. 

 
Figura 1 – Conversa no quintal da casa do ―Seu Zé‖ 

 
Fonte: Ferreira, M. V. S. (2018) 

 

Dali, partimos para o lote do ―Seu João‖, no mesmo assentamento, mas em outro lote. 

Ele começou nos contando sobre como foi seu caminho até ali, juntamente com sua esposa, 

sogra e cunhada, que juntos foram construindo aos poucos os elementos de sua moradia. 

Disse que também passaram por processo de luta para conseguir o que conseguiram. Em seu 

lote, ―Seu João‖ desenvolveu um sistema de floresta agroecológica, que se mostrou 

extremamente eficaz e útil a realidade no campo, após frustrações com o uso de agrotóxicos e 

defensivos, que geraram grande dívida. Falou ainda sobre algumas dificuldades que enfrentam 
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por conta das usinas de cana que se instalaram ao redor, que espalham agrotóxicos via aérea e 

de outras formas, o que acaba por se espalhar para as suas criações. Citou o caso de uma 

criação de abelhas que foi praticamente dizimada da noite pro dia. Ainda, disse que a renda 

obtida do campo não é o suficiente para se manterem, e por isso também atuam como 

professores da rede básica no município. Por fim, agradeceu nossa presença e se 

disponibilizou a estar presente para falar sobre a agroecologia em alguma ocasião em nossa 

cidade.  

 
Figura 2 – ―Seu João‖ nos apresentando sua plantação agroecológica. 

 
Fonte: FERREIRA, M. V. S. (2018) 

 

Assentamento Che Guevara e Assentamento Antônio Conselheiro 
 

Nossa última parada foi no ―Assentamento Che Guevara‖, onde fica a casa do ―Senhor 

Pedro‖, um senhor carismático com mais de 80 anos de idade, e com mais disposição que 

muitos de nós que ali estávamos. Ele entrou conosco na van e seguimos para sua plantação 

que ficava em um assentamento ao lado, o ―Assentamento Antônio Conselheiro‖. Seu lote 
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tem 10 hectares, e ali ele está há 13 anos. Chegando lá, ele começou a nos contar sobre sua 

história de vida (e, principalmente, de luta). Não ficando muito tempo em um mesmo lugar, o 

―Senhor Pedro‖ rodou quase o Brasil todo, e também fora dele, morando no Paraguai por um 

tempo. Sempre no campo, se orgulha de seu modo de vida, chegando a contar que morou sete 

meses na cidade, mas logo quis voltar para o campo. Contou que aquele lote em que 

estávamos era na verdade de seu filho, e que quando ele se mudou pra lá, ainda era do seu 

herdeiro. Com a mudança do mesmo para a cidade, após grande luta, o ―Senhor Pedro‖ 

conseguiu que o lote fosse para seu nome, e ali ele vive até hoje, morando no Che Guevara, 

mas plantando por ali. Após essas conversas, ele nos levou em uma grande caminhada pela 

sua terra, nos mostrando o que plantava e a colheita de seus milhos, tudo com muita 

determinação e vontade. Aqui cabe colocar nossa admiração a esse senhor, que mesmo com a 

avançada idade mostrou ter muita disposição e força. Além disso, o amor e a relação de 

respeito com a terra nos emocionaram, e com certeza mudou a perspectiva para a qual 

olhamos para essas pessoas. 

 

Figura 3 – Diálogo com o ―Senhor Pedro‖. 

 
Fonte: FERREIRA, M. V. S. (2018) 
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O trabalho de campo nos provocou a refinar o olhar sobre a realidade socioespacial, 

desconstruindo elementos que pairavam sob nossas concepções que deturpavam a reforma 

agrária, a luta pela terra e o papel dos movimentos sociais no campo. Ainda, configura-se 

como um instrumento que possibilita refletir as teorias debatidas nas aulas e, ainda, 

problematizar questões que atualizam as discussões realizadas em sala de aula. 

Kayser (2006, p. 101) reafirma a importância do campo: 

É por isso que qualquer um que faz um trabalho prático deve realizar 

pesquisa de campo na base. Para aqueles que só compreendem a teoria sem 

nada conhecerem da situação real, a realização de tais pesquisas de campo é 

ainda mais necessária, sob pena de não poderem ligar a teoria à prática. 

―Sem pesquisa de campo ninguém tem direito de falar‖ – Esta afirmativa foi 

distorcida e taxada de ―empirismo estreito‖, eu jamais me arrependo de tê-la 

impulsionado; ao contrário, eu persisto em sustentar que, a menos que se 

tenha realizado pesquisa de campo, não se pode pretender ter direito à 

palavra.  

A área do Pontal do Paranapanema é uma das regiões mais conflituosas do Estado de 

São Paulo. Mesmo existindo grandes ocupações de terras, organização política e participação 

em políticas de crédito fundiário, os camponeses possuem grandes dificuldades em adquirir o 

mínimo necessário, que é a aplicação das leis.   

Existem estratégias por parte das elites agrárias para dificultar ainda mais a delegação 

de políticas por parte do Estado na agricultura camponesa, tornando ainda mais desigual a 

competição entre as vendas de produto por parte dos camponeses contraposto às grandes 

indústrias do agronegócio.  Isto muitas vezes força-os a cessarem suas atividades agrícolas, e 

por necessidade de renda, tornam-se operários das indústrias da região. Alguns assentamentos 

condenam essas ações, como foi observado no grupo ―Che Guevara‖ visitado por nós. Uma 

dessas ações é a ―criação‖ das Stakeholders, que produzem seus paradigmas - os paradigmas 

representam as visões de mundo, que contém interesses e ideologias, desejos e determinações, 

que se materializam através de políticas públicas nos territórios de acordo com as pretensões 

das classes sociais. Para Fernandes (2012, p.29): 

O paradigma da questão agrária tem como ponto de partida as lutas de 

classes para explicar as disputas territoriais e suas conflitualidades na defesa 

de modelos de desenvolvimento que viabilize autonomia dos camponeses. 

Entende que os problemas agrários fazem parte da estrutura do capitalismo, 

de modo que a luta contra o capitalismo é a perspectiva de construção de 

outra sociedade (FERNANDES, 2012, p.29). 
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Através do recurso paradigmático, os cientistas interpretam as realidades e procuram 

explicá-las. Campesinato e agronegócio produzem seus paradigmas e disputam seus modelos 

de desenvolvimento e territórios.  À respeito, Fernandes (2012, p. 30)irá argumentar que: 

Para o paradigma do capitalismo agrário, as desigualdades geradas pelas 

relações capitalistas são um problema conjuntural e pode ser superado por 

meio de políticas que possibilitem a integração do campesinato ou agricultor 

de base familiar ao mercado capitalista. Nesta lógica, campesinato e capital 

compõe um mesmo espaço político fazendo parte de uma totalidade 

(sociedade capitalista) que não os diferencia, porque a luta de classes não é 

elemento deste paradigma. (Abramovay, 1992). Para o paradigma da questão 

agrária o problema está no capitalismo e para o paradigma do capitalismo 

agrário, o problema está no campesinato (FERNANDES, 2012, p.30) 

Através do debate paradigmático, Fernandes (2012) mostra a grande importância do 

entendimento do que é o agronegócio e campesinato. Também explicita que para a agricultura 

patronal e o Ministério da Agricultura, o agronegócio é uma totalidade composta pelos 

sistemas agrícola, pecuário, industrial, mercantil, financeiro e tecnológico e que contém todos 

os agricultores capitalistas e não capitalistas, grandes e pequenos. Já para a Via Campesina, o 

agronegócio: 

[...] representa as corporações capitalistas que constituíram um conjunto de 

sistemas para a produção de commodities, por meio do monocultivo em 

grande escala, principalmente para exportação, enquanto os camponeses 

organizam sistemas baseados na diversidade, pequena escala e mercado 

local, formando, portanto, outra lógica (FERNANDES, 2012, p.37) 

O Brasil, guardada suas proporções e temporalidades, ainda apresenta o sentido 

colonial. Tal ideia, argumentada por Caio Prado Junior, afirma que houveram modificações 

temporais no Brasil, masque permanecem os mesmos interesses, desde a sua formação 

espacial, que irá privilegiar determinados grupos, interesses e relações.  

A diversificação das atividades produtivas e a industrialização - sobretudo 

esta última, com os efeitos e estímulos que comporta e que o Brasil agrário 

do passado desconhecia inteiramente - trarão grandes modificações da 

economia brasileira, e representam sem dúvida um passo considerável no 

sentido da superação do velho sistema de colônia produtora de gêneros de 

exportação. Mas doutro lado, reforça de certo modo esse sistema, e o renova 

sobre outras bases que, nem por serem diferentes das antigas, livram a 

economia brasileira das contradições que embaraçam o seu desenvolvimento 

e sua definitiva libertação. (PRADO JUNIOR, 1977,  p.88). 

Um fácil exemplo do campo que demonstra isso foi a ação de um dos prefeitos de 

Sandovalina, onde o mesmo retirou todos os ônibus escolares dos assentamentos por não 
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concordar com a ação do Estado de ter aplicado a lei nas terras griladas e criado o 

assentamento rural. Outra conduta também aplicada pelo mesmo prefeito foi a separação de 

crianças assentadas das que moravam na cidade na sala de aula, revelando um grande ato de 

preconceito e segregação. Com isso, houve uma ocupação na Câmara por parte dos 

assentados, exigindo que isto fosse revogado, mostrando a luta como um instrumento de 

mobilização política que impulsiona mudanças. 

No Brasil, onde a concentração fundiária é um processo histórico, a luta pela terra não 

pode ser desconsiderada quando se discute políticas de democratização de acesso à terra. O 

Estado é a instituição competente para desenvolver uma política de reforma agrária, mas não 

tem conseguido efetivá-la. Nas últimas décadas há evidências irrefutáveis que a luta pela terra 

tem impulsionado as políticas compensatórias de implantação de assentamentos rurais. Na 

maioria das vezes assentados são taxados como baderneiros, julgando-os sem saber o contexto 

em que se inserem. Para tentar impedir essa forma de luta popular, diferentes governos, têm 

criminalizado as ocupações de terras. Essa política diminuiu o número de ocupações e de 

implantação de assentamentos rurais. Essa foi uma opção de não-enfrentamento com os 

ruralistas e de repressão aos sem-terra.  

A partir dos fatos mencionados acima, podemos observar que genocídio, 

desmatamento, grilagem ilegal (com conivência das autoridades), latifúndios, concentração da 

terra, envenenamento de solos e luta dos sem-terra, são apenas alguns dos componentes desta 

trágica história da expansão do capital agrícola brasileiro. A imagem distorcida de um de seus 

principais movimentos de luta pela causa, o MST, é difundida diariamente pela mídia, que 

sempre procura atender aos interesses da grande elite. Foi possível perceber que o movimento 

dos trabalhadores sem-terra é um movimento muito organizado e legítimo, toda a sua 

militância, seguindo os princípios organizativos do Movimento, os quais trabalham em 

setores que dividem suas ações, como a frente de massa, formação, propaganda/comunicação, 

finanças, saúde, educação, produção, gênero e meio ambiente. 

 

Considerações finais 

 

A partir deste trabalho, foi possível compreender de fato como existem grandes 

latifúndios unificando as estruturas fundiárias do Brasil, fazendo-se assim a grande 

necessidade de apoio a movimentos como o MST, que lutam por uma reforma agrária, 
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tentando tornar nosso país mais justo a todos. Utilizando o maior instrumento didático da 

Geografia, o trabalho de campo, foi possível sentir na prática as análises sobre os problemas 

enfrentados pelos camponeses, fruto da negligência do Estado em oferecer políticas públicas 

eficientes nessa questão. 
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Resumo:O presente trabalho discute  a produção do conhecimento científico na geografia a partir da 

decolonialidade, de outras vozes e sujeitos sociais,  numa perspectiva geo-histórica, fazendo uma interlocução 

entre o conceito de território e espaço e a relação com os sujeitos que constroem o espaço rural das Comunidades 

Tradicionais do Paraná. Inserido no Projeto de Tese, o fenômeno geográfico a ser pesquisado é a territorialidade 

dos Faxinalenses, Quilombolas e Caiçaras, suas práticas, memórias, os conhecimentos da agrobiodiversidade e 

das sementes crioulas, as dinâmicas de trabalho familiar e comunitário, alimentação, conhecimentos 

técnicos/tradicionais, que determinam muitos saberes cotidianos e de socialização, como se materializam e são 

simbolizadas no espaço destas comunidades. Como está em fase inicial de Projeto de Pesquisa ainda não se tem 

totalidade de resultados. 

Palavras-chave:Agrobiodiversidade; Práticas Culturais; Comunidades Tradicionais. 

 

 

Resumen:Em esta investigación si discute la producción del conocimiento científico en la geografía a partir de 

la decolonialidad, de otras voces y sujetos sociales, en una perspectiva geo-histórica, haciendo una interlocución 

entre el concepto de territorio y espacio y la relación con los sujetos que construyen el espacio rural de las 

Comunidades Tradicionales de Paraná. En el proyecto de Tesis, el fenómeno geográfico a ser investigado es la 

territorialidad de los Faxinalenses, Quilombolas y Caiçaras, sus prácticas, memorias, los conocimientos de la 

agrobiodiversidad y de las semillas criollas, las dinámicas de trabajo familiar y comunitario, alimentación, 

conocimientos técnicos / tradicionales , que determinan muchos saberes cotidianos y de socialización, como se 

materializan y se simbolizan en el espacio de estas comunidades. Como el Proyecto de Investigación encuentrase 

en fase inicial  todavía no se tienen todos los resultados. 
Palabras-clave:Agrobiodiversidad; Prácticas Culturales; Comunidades Tradicionales. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão introdutória dos 

conceitos geográficos – território e espaço. Em virtude da complexidade do assunto, não é 

possível no presente texto o aprofundamento destes conceitos, mas o destaque será à relação 

com o Projeto de Pesquisa - Agrobiodiversidade e Sementes Crioulas – Saberes e Práticas em 

Comunidades Tradicionais no Paraná, em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação, 

Doutorado em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR. 

                                                 
1
Setor de Ciências Exatas e Naturais; Departamento de Geociências; Programa de Pós Graduação em Geografia - 

Curso de Doutorado em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR. 
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No final do século XX e início do XXI, a Geografia vem trazendo inúmeras 

contribuições para a sociedade no tocante ao conhecimento científico, através de análises, 

discussões, debates, divergências e até mesmo profundos enfrentamentos teóricos e 

metodológicos. Esses enfrentamentos vão marcar a revisão de paradigmas, conceitos e 

pensadores, permitindo novos olhares sobre essa dinâmica e importante ciência. 

A primeira parte do trabalho foi elaborada através da leitura de estudiosos que foram 

considerados como centrais nos conceitos da Geografia, fazendo uma interlocução entre o 

conceito de território e espaço e a relação com os sujeitos que constroem o espaço rural de 

quatro Comunidades Tradicionais do Paraná- Faxinal de Sete Saltos/Ponta Grossa/Pr, Faxinal 

dos Galvão/Imbituva/PR, Quilombola Palmityal dos Pretos/Ponta Grossa/PR e 

Guaraguaçú/Pontal do Paraná/PR. 

Utilizando-se do Método Científico Comparativo das Comunidades Tradicionais 

Faxinalenses, Quilombolas e Caiçara, busca-se no Projeto de Pesquisa da Tese, a relação entre 

o empirismo, a desconstrução e produção do pensamento científico, a compreensão da 

realidade através de vários campos do conhecimento, pois as Comunidades Tradicionais no 

Paraná não podem ser generalizadas como iguais, mas sim com temporalidades, 

subjetividades e territorialidades diferentes.  

Para K. POPPER(1972), a realidade não é verdade absoluta, está sempre em constante 

transformação, assim como as Comunidades Tradicionais, em temporalidades e espacialidades 

diferentes, estão sempre em constante transformação, nas territorialidades, na relação com o 

espaço e Natureza.   

Norbert Elias defende que nada se produz num vazio teórico e social, sem teoria e 

observação, o que vem de encontro a  K. Popper, que defende  que devemos dialogar com os 

fenômenos, com as observações, começar a ver o conhecimento científico com o olhar de 

outros ―campos‖ (Pierre Bourdieu), reconhecer que não existem fatos únicos, mas outras 

leituras da realidade. 

Muitas das Comunidades Tradicionais, como os faxinalenses, quilombolas e caiçaras, 

estão ainda para serem estudadas, visibilizadas, (re) interpretadas e (re)significadas. A 

formação socioespacial dessas  comunidades ocorre no contexto de processos históricos 

marcadas por  rupturas e  descontinuidades, estreitas relações entre o espaço físico – a 

natureza – com a mata de araucária, os ervais nativos e as atividades humanas o que 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
946 

caracteriza a cultura dessas populações rurais. Essas relações acabam por transformar e 

construir paisagens associadas a regiões do Paraná Tradicional
2
 e suas Comunidades. 

Se entendermos o espaço enquanto a esfera da multiplicidade, o reino das trajetórias 

múltiplas, como nos propõe MASSEY
3
, onde ele não pode nunca ser fechado, onde sempre 

haverá resultados não previstos, relações, elementos de acaso, imaginações, significados, 

processos, práticas materiais efetivas, então, é preciso instituir uma abertura de diálogo com 

outros saberes, outras narrativas, que contextualizem a territorialidade das comunidades 

tradicionais.  

Este novo diálogo geográfico e sociológico poderá contextualizar as diversidades 

socioambientais das comunidades faxinalenses, quilombolas e caiçaras, acerca dos 

fenômenos, espacial (o território das comunidades) e temporal (o tempo social/biológico), 

como múltiplas escalas e dimensões. Um repensar científico com base em uma mentalidade 

aberta às subjetividades e práticas dos indivíduos, um olhar sobre o outro e sobre a 

natureza,sob o  ângulo da agrobiodiversidade, nas memórias, práticas e saberes, nas atitudes e 

relacionamentos com os ―outros‖, dando voz aos diversos sujeitos e suas territorialidades geo-

históricas.  

Para compreendermos a produção do conhecimento científico na geografia como um 

novo campo epistêmico, liberto de toda opressão e dominação, precisamos entender o 

pensamento ―decolonial‖ de Walter MIGNOLO (2003). Olhar o mundo através de uma 

perspectiva geo-histórica, identificando a produção do conhecimento pelo viés não apenas a 

partir da epistemologia totalitária européia, mas também a partir da decolonialidade, outras 

vozes de outros sujeitos sociais. Fazer ciência a partir dos que foram tirados os ―direitos de 

fala‖, reconhecer a pluralidade epistêmica, produzir outro paradigma científico e social, onde 

estejam presentes os espaços, a voz, o conhecimento de negros, mulheres, comunidades rurais 

(chamadas tradicionais), buscar uma descolonização do conhecimento em diferentes esferas, 

como um conjunto de conhecimentos e práticas, como por exemplo, o etnoconhecimento geo-

                                                 
2
De acordo com a Historiografia Paranaense, Ruy Wachowicz, (2002), podemos dividir a ocupação do estado em 

três áreas histórico-culturais: a primeira com o Paraná Tradicional, século XVII, com a procura do ouro, século 

XVIII com o latifúndio campeiro dos Campos Gerais, com base na criação e no comércio do gado. E, mais tarde, 

no século XIX, nas atividades extrativas e no comércio exportador de erva-mate e da madeira; a segunda área 

seria do Paraná moderno, já no século XX, sendo a do Norte, com a agricultura tropical do café mais diretamente 

ligada a São Paulo. E a terceira área, após meados da década de 1950, a do Sudoeste e Oeste, dos criadores de 

suínos e plantadores de cereais, ficou a princípio mais intimamente ligada ao Rio Grande do Sul. 
3
MASSEY, D. B. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 312p. 
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histórico, as territorialidades, lugar vivido e habitado, a memória das Comunidades 

Tradicionais do Paraná – faxinalenses, quilombolas e caiçaras. 

 

Espaço, Práticas e Saberes em Comunidades Tradicionais no Paraná 

 

A base da Geografia como ciência e a procura do entendimento das dinâmicas do 

espaço se dá pela escola francesa e alemã, no século XIX. Já no século XX, geógrafos 

apontaram elementos importantes para a compreensão do espaço em suas contradições. No 

século XXI, o que se percebe é a tentativa de trazer novas faces do real a partir de 

perspectivas espaciais, descartando especialidades e permitindo a leitura das multiplicidades 

de perspectivas dos fenômenos.  

O espaço pode ser apresentado a partir de diferentes abordagens. Mas nos propomos a 

discutir o espaço relacionado ao tema de pesquisa – as Comunidades Tradicionais. Propomo-

nos a compreender o espaço enquanto a esfera da multiplicidade, o reino das trajetórias 

múltiplas, como defende MASSEY
4
, onde ele não pode nunca ser fechado, onde sempre 

haverá resultados não previstos, relações, elementos de acaso, imaginações, significados, 

processos, práticas materiais efetivas, então, é preciso instituir uma abertura de diálogo com 

outros saberes, outras narrativas, que contextualizem a territorialidade das comunidades 

tradicionais.  

O espaço é considerado por muitos geógrafos como a condição de ocorrência dos 

fenômenos. Todas as relações somente podem ocorrer no espaço e a partir do espaço. Na 

concepção de Kant, importante filósofo do século XVIII, o espaço é uma representação 

necessária a priori, que serve de fundamento a todas as percepções exteriores.  

Para HARTSORNE (1978), o espaço é estudado pela diferenciação de áreas. O espaço 

é absoluto, uma entidade distinta, física e real, por fim, empírica. Então o espaço das 

Comunidades Tradicionais, como os Faxinais, Quilombolas e Caiçaras seria apenas um 

espaço físico, a área que compõem essas comunidades. Mas não podemos deixar de entender 

o espaço dessas comunidades, enquanto um produto histórico, uma organização espacial, 

onde a ação humana modela a superfície da terra.  

Para SOUZA (2013, p. 38), ―como descrever e compreender a organização espacial de 

caiçaras, faxinalenses ou de quilombolas sem tomar em consideração o papel de feições da 

―natureza primeira‖? Para ele, a relação do homem com a natureza sempre é mediada pela 

                                                 
4
MASSEY, D. B. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 312p. 
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cultura e história. Então, essa ―natureza primeira‖, que corresponde aos ambientes naturais 

dessas comunidades, como os rios, florestas, solo, devem ser levados em conta e estudados 

com métodos e técnicas inerentes às ciências naturais, mas também não podemos descartar 

sua ―natureza segunda‖ que abrange a materialidade transformada pela sociedade, os campos 

de cultivo, a construção das casas e espaços sociais e culturais.  

Se compreendermos o espaço como ação humana, então o espaço geográfico é a 

natureza modificada pela humanidade através do seu trabalho e suas ações socioculturais. 

Roberto Lobato CORRÊA (2003) explica que a organização espacial é reflexo da ação 

humana ao longo do tempo, conseqüência do trabalho e da divisão do trabalho. O espaço é 

entendido como espaço social, vivido, em estreita correlação com a prática social. A produção 

do espaço é resultado da ação do homem sobre a natureza. A organização do espaço reflete 

em como a população utiliza-o em virtude das técnicas disponíveis e das necessidades 

humanas. 

As práticas culturais, imateriais, o etnoconhecimento, dialoga com o espaço material, 

físico. Assim dentro de uma perspectiva de Milton SANTOS (1978), temos que olhar para o 

espaço enquanto resultado de uma organização espacial. Portanto para que as Comunidades 

Tradicionais, como os Faxinais funcionem ele têm que estar relacionado a uma organização 

espacial. Ele produz uma organização espacial. Essa organização é condição para reprodução 

das mesmas relações sociais. Quando pensamos a organização das comunidades tradicionais, 

percebemos que ela é reflexo do trabalho cotidiano dos sujeitos destas comunidades, mas 

também é condição para a reprodução das mesmas relações sociais. Podemos dizer então que 

toda vivência social é uma vivência espacial. As vivências e práticas dos sujeitos 

faxinalenses, quilombolas ou caiçaras são vivências espaciais, se constituem no espaço 

físico/material, mas também imaterial, suas subjetividades.  

Na geografia humanística e cultural de modo bem amplo, o espaço é visto a partir da 

afetividade, simbolismo, significado e no lugar seu principal argumento para se estudar a 

sociedade. O significado de espaço para essa corrente é que espaço e lugar são intrínsecos ao 

modo de ser/estar no mundo, definido por meio da valorização das pessoas, sentimentos, 

crenças e percepções, um espaço dotado de significados e carga simbólica, ao qual se 

associam imagens muitas vezes conflitantes.  

Para os faxinalenses, quilombolas e caiçaras, suas comunidades têm o sentido de 

―lugar‖, mas não ―qualquer lugar‖, mas sim dotado de uma carga simbólica, de significados, 
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um espaço vivido: vivido, claro, pelos que lá moram ou trabalham quotidianamente. (SOUZA, 

2013). Para as comunidades tradicionais, o lugar pode se modificar, sem que o espaço, em sua 

materialidade, tenha se modificado, ou seja, os faxinalenses podem não ter mais as mesmas 

práticas e saberes de plantio de sementes crioulas, a maneira de fazer farinha no monjolo, o 

puxirão com festa e baile, mas as alterações físicas, materiais e práticas consideradas mais 

modernas não alteram a sua  imagem de um lugar enquanto faxinal.  

Para os faxinalenses, quilombolas e caiçaras existe um ―sentido de lugar‖, uma 

afetividade, sentido do viver, pertencer aquele lugar, como um resultado de processos sociais 

e ambientais interconectados. O lugar como espaço percebido e vivido, dotado de significado, 

o sentido de lugar através dos saberes, práticas, da história que se pretende identificar nas 

Comunidades Tradicionais.   

Para Edward RELPH
5
 lugar é fundamental para a manutenção da proteção dos seus 

sujeitos, manterem uma identidade ―do lugar‖ e ―com o lugar‖.  

 ―As abordagens fenomenológicas do lugar, por exemplo, têm tendido a 

enfatizar os modos como os indivíduos e as comunidades desenvolvem 

ligações profundas com os lugares por meio da experiência, da memória e da 

intenção‖. (Relph, 1976) (SOUZA, 2013, p.114).  

A perspectiva de RELPH vem de encontro ao que se pretende compreender no Faxinal 

de Sete Saltos, Palmital dos Pretos e Guaraguaçu, Comunidades Tradicionais do Paraná, onde 

o entendimento de lugar vai muito além da simples localização e de individualidade do 

espaço, mas, como defende CLAVAL (2001, p. 55), ―estão carregados de sentido para 

aqueles que os habitam ou que os freqüentam.‖ São acrescentadas a percepção, os símbolos,  

a religiosidade, os valores e as identidades coletivas, características e heranças culturais dos 

indivíduos. O lugar é o espaço vivido, dotado de significados próprios e particulares que são 

transmitidos culturalmente.  

Analisar essas comunidades como espaços de diferentes narrativas, trajetórias e 

formas de uso do poder, de conflitos, rupturas e forças que percorrem e usam desigualmente 

os recursos do espaço, vem de encontro as dimensões espaciais/territoriais e as variáveis 

sociais, econômicas, culturais, em jogo na configuração de práticas e saberes locais da 

                                                 
5
No original: ―Phenomenological approaches to place, for example, have tended to emphasize the ways in which 

individuals and communities develop deep attachments to places through experience, memory and intention 

(Relph, 1976)‖.  
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natureza (FLORIANI)
6
. Os faxinalenses, quilombolas, caiçaras, enquanto novos atores sociais 

construíram sua territorialidade, práticas econômicas, socioculturais e práticas simbólicas 

vinculadas ao meio rural, configurando assim, patrimônios imateriais através de suas 

vivências e cotidiano. 

De acordo com o conhecimento científico, o fenômeno geográfico é a territorialidade 

das Comunidades Tradicionais, as práticas e as representações que essas comunidades 

possuem a respeito da agrobiodiversidade e das sementes crioulas, as dinâmicas de trabalho 

familiar e comunitário, alimentação, conhecimentos técnicos e tradicionais, que determinam 

muitos saberes cotidianos e de socialização, que se materializam e são simbolizadas no espaço 

da paisagem rural destas comunidades.  

Essa nova perspectiva  traz a necessidade de repensar a forma pela qual se interpretam 

as realidades rurais, a fim de compreender as temporalidades e espacialidades camponesas em 

sua complexidade, um repensar científico com base em outros saberes que permitam re-

estabelecer as conexões entre sociedade e natureza, o urbano e o rural, o tempo e o espaço, o 

subjetivo e o objetivo.   

A partir de conceitos geográficos, históricos e sociológicos, podemos analisar como as 

Comunidades Tradicionais, em especial os Faxinalenses, Quilombolas e Caiçaras, através da 

agrobiodiversidade e das sementes crioulas, materializam, reproduzem e simbolizam no 

espaço rural destas comunidades, a sua voz, seus saberes, como constroem suas 

territorialidades e dão sentido a suas identidades. Quais são suas memórias do ―saber fazer‖. 

Como conservam e trabalham com as sementes crioulas.  

É necessário ultrapassar o conhecimento da ciência convencional e tentar buscar uma 

epistemologia socioambiental que se aproxime dos conhecimentos e práticas socioculturais, 

do uso dos recursos naturais, das dinâmicas de trabalho familiar e comunitário, das práticas 

religiosas, alimentares, dos conhecimentos técnicos e tradicionais, que determinam os estilos 

de vida dos agricultores destas comunidades no presente.   

Michel de CERTEAU
7
 defende que o espaço é produzido pelas ações dos sujeitos 

históricos. Portanto, analisar a territorialidade dos sujeitos destas comunidades, é tentar 

compreender o espaço praticado por esses sujeitos, a partir de suas ações sociais e culturais. É 

                                                 
6
FLORIANI, N., RIOS, F. T, FLORIANI, D. ―Territorialidades alternativas e hibridismo no mundo rural”, 

Polis[Online], 34, 2013. Disponível em: http://polis.revues.org/8759. Acesso em 17/06/2018. 
7
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano I: as artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 2009. 316p. 
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tentar compreender o espaço, visto como algo abstrato, como esfera de possibilidades, de 

multiplicidade, da coexistência conflituosa de várias trajetórias.  

Através dos estudos de MASSEY
8
, temos que pensar em um espaço além do abstrato, 

um espaço onde a pluralidade humana e a heterogeneidade estejam presentes e nesse sentido 

estão presentes os conflitos, as diferentes formas de uso do poder, os consensos, as rupturas e 

as forças que percorrem e usam desigualmente os recursos do espaço. Um espaço aberto, 

plural, múltiplo e em conflito, composto por diferentes narrativas.  

Essa multiplicidade que traz o espaço enquanto produto de inter-relações pode ser 

analisada através das práticas sociais e produtivas impostas pelo ambiente em que vivem, do 

Faxinal dos Sete Saltos, Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos e Comunidade Caiçara. 

Podemos pensar essas comunidades como espaços de resultados imprevisíveis e de ligações 

ausentes, com uma pluralidade de trajetórias, com uma heterogeneidade, onde o social é 

construído, onde foram estabelecidas estratégias para dominar estes espaços.  

Para STRACHULSKI e FLORIANI
9
, a paisagem se forma através do olhar dos 

homens, com o rosto humano. ―Um mesmo território não se torna paisagem senão por meio 

do cruzamento de múltiplos olhares, de fenômenos sensoriais e cognitivos partilhados‖. A 

paisagem pode ser então analisada pelo aspecto social e através do sistema produtivo, pois é 

num dado espaço que uma comunidade vai produzindo bens materiais e culturais, 

constituindo ou delineando uma paisagem.  

Essa paisagem vai sendo constituída, apropriada pelos moradores das comunidades 

rurais através de seus conhecimentos vernaculares, tradicionais, éticos de como utilizar-se das 

terras, de uma agrobiodiversidade que não agrida a natureza. Por isso, procuram as sementes 

crioulas e com suas práticas e técnicas tradicionais vêm adaptando seus cultivos às condições 

locais de cada comunidade, desenvolvendo conhecimentos particulares dos elementos da 

paisagem.  

No Brasil, a Lei de Proteção de Cultivares (Lei 9.456/97) e a Lei de Sementes e Mudas 

(Lei 10.711/03) têm como objetivo incentivar camponeses e populações tradicionais para a 

produção de suas próprias sementes de variedades locais, chamadas também de crioulas. As 

sementes crioulas são sementes que não sofreram nenhum tipo de modificação genética por 

                                                 
8
MASSEY, D. B. Pelo Espaço: uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.312p. 

9
STRACHULSKI, J, FLORIANI, N. A Etnobotânica das Plantas indicadoras da qualidade das terras de 

subsistema faxinalenses ‗Terras de Plantar‘. In: CARVALHO, S. M., FLORIANI, N. Faxinal Taquari dos 

Ribeiros: diálogos interdisciplinares, sustentabilidade e etnoecologia.Ponta Grossa: Ed. UEPG, 2017. 139-

158. 
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técnicas de melhoramento. As práticas de manejo são desenvolvidas por pessoas mais antigas 

nas comunidades tradicionais, como os Quilombolas, Faxinalenses, Caiçaras, Caboclos e 

muitas outras comunidades. 

O conhecimento local e a cultura com as sementes crioulas podem ser considerados 

integrantes da agrobiodiversidade, pois é a atividade humana do plantio, agricultura e suas 

técnicas que molda e conserva esta biodiversidade. As espécies cultivadas que compõem o 

agroecossistema, constituem um patrimônio o qual é a base alimentar e a fonte de matéria-

prima para inúmeras atividades de populações locais. Essas populações contribuem no 

processo de seleção e adaptação desses cultivos para a realidade local (OLIVEIRA, 2006). 

As sementes crioulas são mais que alimentos, é o símbolo da religiosidade, da cultura, 

do folclore, da esperança, da valorização do que é nativo, do lugar. É através delas que as 

comunidades tradicionais podem, na prática, exercer sua resistência camponesa e guardar sua 

cultura. 

No espaço construído pela interação histórica, social e cultural, os povos tradicionais e 

seus descendentes realizam suas práticas de trabalho, coleta de sementes, práticas religiosas, 

culinárias e festivas. São essas práticas que os identificam e que se tornam um espaço 

simbólico ligado a um conjunto de significados. Esses significados estão relacionados à 

maneira como preparam os alimentos, como realizam as práticas agrícolas, às interações 

familiares e sociais. Essas práticas sociais envolvem as relações sociais – memórias, 

vivências, forças, tensões, disputas. As relações da agrobiodiversidade e sementes crioulas 

com o espaço habitado, vivido, apreendido, incorporado, bem como a organização 

socioeconômica, a produção cultural, são fundamentais para entendermos a territorialidade, 

essenciais na vida das comunidades tradicionais. 

 

Metodologia 
 

A pesquisa nas comunidades seguirá a metodologia de imersão em campo em um 

trabalho coletivo com o grupo de pesquisa Interconexões- UEPG, ―Das Territorialidades 

Tradicionais às Territorializações da Agroecologia‖ a qual a pesquisa está inserida. Através de 

uma observação-participante e dialógica com os moradores no cotidiano das comunidades, 

será levantado às informações, os pontos limitantes do território das Comunidades e os pontos 

identitários-simbólicos. 
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Após algumas imersões necessárias nas Comunidades serão desenvolvidas entrevista 

semi-estruturada, história oral e memória, estudo comparativo, mapas mentais com a 

geografia das representações. Será organizado um ― Banco de Sementes Crioulas‖, mapas 

mentais, filmagens, gravações, fotografias, documentos, diários de campo, croquis, entre 

outros.  

A coleta de material etnogeográfico histórico, nas comunidades tradicionais, seguirá a 

metodologia do trabalho de campo aliada a observação-participante. Na observação-

participante aos moldes de Goffman (2010) o pesquisador-observador propõe-se a participar 

da vida cotidiana do grupo pesquisado, analisando espontaneamente  as ações dos sujeitos, 

enquanto coleta as informações necessárias a sua pesquisa segundo seu olhar de pesquisador. 

A pesquisa pretende produzir mais dados qualitativos do que quantitativos, onde os 

procedimentos metodológicos consistirão na aplicação de técnicas de pesquisa participativa 

como elaboração de entrevistas de caráter aberto, semi-estruturada com agricultores e 

moradores das comunidades, onde as informações obtidas serão sistematizadas em tabelas, 

gráficos e mapas, com a utilização do programa Quantum GIS –QGIS 3.0. As fotos e imagens 

serão georreferenciadas no programa Quantum Gis 3.0, a partir da qual serão elaborados 

mapas da agrobiodiversidade, cartografia social e cartogramas das comunidades em estudo.  

Nessa pesquisa a história oral tem papel muito importante como metodologia de 

análise das memórias, carregadas de subjetividade, dos sujeitos envolvidos no processo 

histórico do objeto de estudo. Utilizando-se da narrativa oral, mas não desvinculando das 

fontes primárias, procuramos compreender a memória das comunidades tradicionais, o seu 

cotidiano, a cultura destes povos.  

A pesquisa se propõe utilizar a abordagem etnometodológica H-F-P para compreender 

os saberes e práticas locais das comunidades em estudo, isto é, na tríade hermenêutica (análise 

das narrativas), fenomenologia (percepção e representações dos fenômenos da 

agrobiodiversidade) e práticas (cotidianas), envolvendo a relação dos sujeitos da pesquisa 

com o território/territorialidade. (MACEDO, 2010).  

Segundo FLORIANI (2014)
10

, a abordagem etnometodológica pode ser representada 

pela figura abaixo, onde trata-se de interpretar narrativas, representações e práticas de 

natureza.  

                                                 
10

STRACHULSKI, Juliano, FLORIANI, Nicolas. A Etnobotânica das plantas indicadoras da qualidade das terras 

do subsistema faxinalenses ―Terras de Plantar‖. In: CARVALHO, Silvia Méri, FLORIANI, Nicolas. Faxinal 
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Figura 1 – Estrutura da abordagem etnometodológica. Org: Floriani, 2014. 

 

 

Através desta abordagem etnometodológica, num primeiro momento serão realizados 

estudos a campo para a observação-participante e depois serão identificados sujeitos-chaves 

que apresentem conhecimentos e práticas de agrobiodiversidade singular em relação aos 

demais para nos levar a outras pessoas das comunidades que tenham essas mesmas práticas 

em seu cotidiano e possam identificar sementes crioulas. 

 

Considerações Finais 

 

Como o Projeto de Tese ainda está em sua fase inicial,é a partir de conceitos 

geográficos, históricos e sociológicos, que poderemos analisar como as Comunidades 

Tradicionais, em especial os Faxinalenses, Quilombolas e Caiçaras, através da 

agrobiodiversidade e das sementes crioulas, materializam, reproduzem e simbolizam no 

espaço rural destas comunidades, a sua voz, seus saberes, como constroem suas 

territorialidades e dão sentido a suas identidades. Quais são suas memórias do ―saber fazer‖. 

Como conservam e trabalham com as sementes crioulas.  

Através de uma análise geo-histórica com os conceitos de territorialidades, espaço 

praticado: lugar vivido e habitado, memória é que pensamos a formação dessas Comunidades 

Faxinalenses, Quilombola e Caiçara enquanto territórios geográficos e grupos sociais, pois as 

características naturais, históricas e culturais destas comunidades servem como referências ao 

passado e presente, fazendo com que sua preservação e valorização sejam do interesse para a 

sociedade atual. O patrimônio cultural material/imaterial composto por práticas e saberes, 

representam a memória das Comunidades. Sua representatividade, reconhecimento e 

valorização são elementos essenciais para se pensar uma região/local enquanto espaço 

                                                                                                                                                         
Taquari dos Ribeiros: diálogos interdisciplinares, sustentabilidade e etnoecologia. Ponta Grossa: Ed. UEPG, 

2017. 139-158. 
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praticado: habitado, lugar vivido. Como está em fase inicial o Projeto de Pesquisa ainda não 

se tem totalidade de resultados. 
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Resumo:Este artigo integra uma pesquisa em andamento, trata-se de verificar a gênese bem como a 

dinamicidade de como o patrimônio é lembrado pelos citadinos por sua preservação, no estado do Tocantins. 

Abordaremos duas cidades patrimonializadas: Natividade e Porto Nacional, com destaque às cidades resistentes. 

Teremos de forma estrutural o sítio de tombamento das duas cidades tocantinenses e entrevistas semiestruturada 

com os citadinos como metodologia de análise do perímetro da área tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Palavras-chave:Patrimonialização; Natividade; Porto Nacional; Tocantins. 

 

 

Resumen:Este artículo integra una pesquisa en progresso, que se trata verificar la genesis bien como dinamica 

de como el patrimônio es por la gente del Pueblo que recuerdan, por su preservación, en el Estado del Tocantins. 

Discutiremos dos Ciudades Patrimonializadas: Natividad y Puerto Nacional, representa a las ciudades 

resistentes. Tendremos de forma estructural el sitio preservado de las dos ciudades Tocantinenses  

y entrevistas semiestructuradas con los citadinos como metodología de revisión el contorno de la area preservada 

por el Instituto del Patrimonio Historico y Artistico Nacional(IPHAN). 

Palabras Claves:Patrimonializació; Natividad; Puerto Nacional; Tocantins. 

 

 

Introdução 

 

Com advento da modernização ao longo dos anos e o aprimoramento das novas 

tecnologias, o patrimônio tem sido cada vez mais popularizado ou mesmo comercializado. 

Em algumas localidades podemos perceber essa comercialização com mais evidência 

principalmente em cidades que atribuem ao turismo uma rentabilidade como consequência do 

uso do patrimônio. Para que a manutenção do patrimônio atinja a posteridade, conta-se com 

instituições mantenedoras para sua preservação e ou restauração, por exemplo, o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nível nacional, e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), nível internacional. São 

organismos preocupados com a permanência dos bem patrimoniais para geração futura.  

O Estado do Tocantins foi criado no ano de 1988, concomitante a última reforma da 

Constituição Federal Brasileira. Tocantins passou a ser um estado autônomo desvinculado do 

estado de Goiás. De acordo com Rodrigues e Santos (2015), o estado do Tocantins, conhecido 
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como antigo norte goiano, foi constituído por 79 municípios, com uma área de 277.321,9 km² 

e integrando a região norte. Conforme Rodrigues (2008, p. 42), ―essa dualidade recriada pelo 

discurso da invenção do Estado do Tocantins entre jesuítas e bandeirantes [...] enquanto os 

primeiros, no norte, defendiam a terra e os indígenas, os segundos, no sul, eram marcados 

pelo estigma da exploração da terra e de seus habitantes‖. Um ano antes da divisão territorial 

entre os Estados de Tocantins e Goiás, houve o tombamento da primeira cidade no norte 

goiano no ano de 1987. Após dez anos, a segunda cidade, Porto Nacional, foi tombada a nível 

nacional no ano de 2007, agora em território tocantinense. O tombamento de Porto Nacional 

veio como propósito de afirmar a identidade, memória e história da população tocantinense 

(NASCIMENTO, 2014).  

As cidades históricas do Estado do Tocantins: Natividade e Porto Nacional desde sua 

gênese houveram algumas transformações no sítio histórico, principalmente no que se refere 

aos imóveis patrimonializados de ambas cidades. Assim, surge a pergunta da presente 

investigação: com advento da modernização e especulação imobiliária, as cidades históricas 

do estado do Tocantins ainda se mantêm resistente em preservar a memória do lugar? 

O estudo tem como objetivo, analisar a manutenção do patrimônio através das cidades 

históricas, identificando os elementos que fazem as cidades resistentes desde as perspectivas 

dos sujeitos. Para sustentar esta premissa estabeleceremos alguns objetivos 

específicos:investigar as alterações na paisagem das cidades resistentes no Estado do 

Tocantins; analisar a opinião dos moradores em relação as principais modificações existentes 

no sítio histórico e comprovar as cidades resistentes no estado do Tocantins e quais são as 

características básicas para sua permanência na memória dos citadinos nos dias atuais. 

 

Revisão Teórica 

 

A cidade de Natividade foi evidenciada pelas atividades extrativa do ouro, 

originalmente geradora de riqueza e motivo da ocupação da região no século XVIII. 

Retomada por mais de duas centenas de anos, seguida pela economia agropastoril de 

subsistência, a qual, por sua vez, vem sendo substituída paulatinamente, nos últimos anos, 

pela pecuária bovina empresarial (RADAELLI, 2000). Natividade foi fundada no ano de 1734 

por Antônio Ferraz de Araújo, sobrinho de Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante 
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conhecido como segundo Anhanguera, superintendente e guarda-mor das minas de Goiás, 

atual Tocantins (VAZ, 1985). 

Ainda conforme Vaz (1985) gradativamente Natividade teve destaque no norte goiano, 

atual Tocantins, chegando inclusive a ser sede do Governo Provisório da Comarca no Norte e 

o sul da então Província de Goiás. Com o passar dos anos Natividade passou por um período 

de estagnação pela escassez da atividade mineradora e a dificuldade de substituição por outra 

atividade como forma de subsistência e renda para os nativitanos. Segundo dados do IBGE 

(2018), o município de Natividade conta com uma população estimada de 9.312 habitantes, 

diferentemente da população predominante no ciclo do ouro em meados do século XVIII em 

que a cidade era uma das mais populosas do norte goiano, atual Tocantins. 

Semelhante à Natividade, Porto Nacional – TO também teve suas origens no período 

aurífero, iniciado na primeira metade do século XVII e cujo auge se deu por volta de 1750. 

Em meados do século XVIII na Província de Goiás com a exploração do ouro. Assim, trouxe 

muitos mineradores para o norte goiano, hoje território do Tocantins. A exploração do ouro 

naquela época foi responsável pela maioria dos pequenos núcleos que se estabeleceram na 

região, tornando cidades futuramente. A cidade de Porto Nacional é um exemplo desta 

mudança.  

A gênese da cidade de Porto Nacional teve suas origens baseadas em três marcos: a 

imprensa, a chegada dos padres dominicanos com a intensificação da religião e educação, por 

fim a instalação de um médico na cidade, entre os anos de 1891 a 1905 (OLIVEIRA, 2010). 

Esses acontecimentos fizeram com que Porto Nacional se desenvolvesse economicamente e 

politicamente atraindo pessoas das redondezas e de outros estados. Segundo Nascimento 

(2014) esses motivos que levam Porto Nacional ser considerada uma das cidades mais 

representativas do estado, pois conta com uma forte tendência à religião e a cultura. 

Para realização deste estudo, teremos como referência alguns autores que discutem o 

patrimônio, memória e lugar. Conforme Velho (2001, p. 10) ―não existe vida social sem 

memória‖. A possibilidade de interação depende de experiências e expectativas culturalmente 

compartilhadas. Assim, ―sociedades podem desaparecer por catástrofes naturais, guerras ou 

conflitos internos desagregadores. Suas realizações materiais e imateriais, sua cultura, 

poderão ser parcialmente assimiladas por outras sociedades‖ (VELHO, 2001, p. 10).  

Segundo Canclini (1994) nas ciências sociais há uma recontextualização sobre o 

patrimônio cultural caracterizado em três afirmativas: a) o patrimônio não incluem apenas a 
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herança de um povo, mas também os bens culturais visíveis e invisíveis; b) há também uma 

administração da política patrimonial e a conservação dos bens produzidos no passado, 

relacionando os com o presente; c) por último o autor cita uma seletividade produzida pelas 

classes hegemônicas ligadas a nobreza como: palacetes, pirâmides e outros objetos. O autor 

reconhece que ―o patrimônio de uma nação também se compõe dos produtos da cultura 

popular: música indígena, textos de camponeses e operários, sistemas de autoconstrução e 

preservação dos bens materiais e simbólicos elaborados por todos os grupos sociais‖ 

(CANCLINI, 1994, p. 96).  

Tudo aquilo que é lembrado, por meio de hábitos, ritos, costumes e valores passando 

de gerações a gerações, configura o que Milton Santos (2011) chamou de rugosidade da 

paisagem, são os vestígios passados agregados no presente. Assim, podemos perceber que 

tudo o que usamos, todas as obras modificadas constituem as rugosidade no espaço e tempo.  

Costa (2014, p. 249) ―a busca da totalidade, na dinâmica territorial, pressupõe a 

análise dos lugares patrimonializados em sua amplitude, pois o real é o processo de 

cissiparidade, subdivisão e esfacelamento‖. A ideia de totalidade está nos objetos e nas ações, 

seus sistemas são novas totalidades que compõem a totalidade em contínuo movimento. 

Ainda conforme Santos (2012, p. 72) a ideia de totalidade é ―tudo o que existe na superfície 

da terra, toda herança da história natural e todo resultado da ação humana que se objetivou. 

Os objetos são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria fora do homem e se torna 

instrumento material de sua vida‖.  

Dialeticamente, os lugares patrimonializados podem-se universalizar e se decompor, 

pois os mecanismos que servem a sua universalização, os que catalisam o processo de 

patrimonialização são os mesmos que podem conduzi-los à fragmentação (COSTA; 

SCARLATO, 2012). Segundo Castriota (2009) o patrimônio possui, portanto, a qualidade de 

configurar aquilo que chamamos de memória ou imaginários coletivos Para Flores (1998) isso 

difere de ―monumento histórico‖, que é selecionado por uma sociedade entre uma malha de 

obras arquitetônicas e se faz representar por identidade própria de um determinado lugar, uma 

identidade vista pela totalidade. Em outras palavras, traduz-se aqui a existência de 

monumentos e patrimônios em algumas cidades resistentes no estado do Tocantins. Cruz 

(2012, p. 96) explica que ―[...] a patrimonialização do patrimônio é a institucionalização de 

mecanismos de proteção do chamado patrimônio cultural, material e imaterial‖. 
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Podemos citar as cidades patrimonializadas: Porto Nacional e Natividade e as cidades 

resistentes: Arraias, Paranã, Conceição do Norte, Natividade, Almas, Dianópolis, Porto 

Nacional, Monte do Carmo, Pedro Afonso e Tocantinópolis. As cidades patrimonializadas são 

aquelas que possuem alguma característica marcante tanto na sua estrutura ou mesmo no 

modo de fazer e existir. Tem o mérito de serem reconhecidas nacionalmente pelo IPHAN. 

Para este estudo, em andamento, denominamos cidades resistentes àquelas que mesmo 

com os processos de modernização, especulação imobiliária e/ou transformações na paisagem 

podemos notar sua tenacidade de permanência em um determinado local. São cidades que 

possuem uma fragilidade por contar com poucos recursos para a manutenção e seu 

desenvolvimento. 

 

Metodologia  

 

A pesquisa será de cunho qualitativo e quantitativo, baseados em entrevistas 

semiestruturada que ―normalmente as perguntas são abertas e o entrevistador prossegue com a 

entrevista de forma natural e com diálogos informais, para maior aproximação com o 

entrevistado, observando as expressões faciais e gestos corporais também podemos fazer uma 

interpretação‖ (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Será realizada uma descrição sobre a opinião dos moradores em relação as 

modificações existentes nos sítios históricos das duas cidades patrimonializadas e 

escolheremos uma ou duas cidades resistente. Observando quais elementos na paisagem são 

considerados como patrimônio pelos citadinos de cada cidade.  

Assim como a cidade de Porto Nacional e Natividade constituem a memória e a 

história dos tocantinenses, outras cidades também possuem seu valor. Podemos citar as 

cidades resistentes: Arraias, Paranã, Conceição do Norte, Natividade, Almas, Dianópolis, 

Porto Nacional, Monte do Carmo, Pedro Afonso e Tocantinópolis. Ainda estamos em um 

processo de discussão para delimitar uma ou duas destas cidades mencionadas para serem 

incorporadas na pesquisa (Quadro 1, terceira coluna). 

Conforme um estudo sistemático e classificatório detalhados na obra de Palacin e 

Borges (1987) podemos verificar as cidades consideradas históricas pertencentes ao Estado de 

Goiás e Tocantins antes do desmembramento dos estados, visto na primeira coluna do quadro 

1. A segunda e terceira colunas, são as cidades históricas presente no territórios nos dias 
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atuais de acordo com os autores Palacin e Borges (1987).  Por meio de análises destes autores, 

podemos dizer que a história e memória das cidades presentes em território tocantinense 

supera do território goiano. Conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 1 - Relação das cidades históricas do antigo Norte Goiano (Tocantins) e Goiás na década de 

80 

Norte Goiano (Tocantins) Goiás Tocantins 

Crixás Crixás Arraias 

Pilar de Goiás Pilar de Goiás Paranã 

Niquelândia Niquelândia Conceição do Norte 

Traíras Traíras Natividade 

Flores de Goiás  Flores de Goiás  Almas 

Posse Posse Dianópolis 

Cavalcante Cavalcante Porto Nacional 

Monte Alegre de Goiás Monte Alegre de Goiás Monte do Carmo 

Arraias  Pedro Afonso 

Paranã  Tocantinópolis 

Conceição do Norte   

Natividade   

Almas   

Dianópolis   

Porto Nacional   

Monte do Carmo   

Pedro Afonso   

Tocantinópolis   
Fonte: BORGES, PALACIN, 1987. Adaptado por Núbia Nogueira do Nascimento. 

 

Ao observar detalhadamente o quadro anterior, podemos verificar que o Estado do 

Tocantins (antigo norte goiano), em termos quantitativos apresenta um maior número de 

cidades históricas. Neste sentido, Santos (2008, p. 173), ―o lugar torna-se a testemunha da 

memória das coisas fixadas na paisagem criada, o que possibilita a consolidação e a produção 

de um espaço simbólico que reorganiza a cada instante os sentidos de objetos, lugares, 

pessoas e discursos‖. Quando Santos (2008) menciona ―coisas fixadas‖ podemos associar as 

estruturas físicas presentes no território, ou seja, os bens matérias e monumentos que ainda 

resistem nas cidades históricas. 

Neste estudo trataremos de forma real o patrimônio como categoria de estudo e a 

relação entre os perímetros delimitados pelo IPHAN como forma de interação entre a 

sociedade nativitana e a portuense. 
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Para realização da pesquisa nas duas cidades tombadas do Tocantins temos como 

referência a Poligonal de tombamento e seu entorno das cidades de Natividade e Porto 

Nacional, consiste numa delimitação no perímetro urbano, baseado em vários critérios como 

na arquitetura, construções mais antigas, entre outras características mencionadas pelo 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O entorno da poligonal de 

tombamento trata-se de um traçado um pouco maior da poligonal de tombamento, 

apresentando algumas semelhanças na arquitetura. Trata-se de uma área que sofre uma 

descaracterização maior em virtude das políticas de preservação e conservação serem menos 

rigorosas. 

 

Desenvolvimento 

 

Neste sentido trata-se de entender um pouco mais sobre os bens arquitetônicos 

existentes no centro histórico em Porto Nacional – TO e Natividade - TO. Conforme Gomes 

(2013, p. 31-32): 

Imagens sempre operam simultaneamente mostrando e escondendo coisas. 

Há, irremediavelmente, uma desigual atitude face ao fenômeno visual [...] o 

olhar percorre e não se fixa. Por isso, ver algo significa extraí-lo dessa 

homogeneidade indistinta do olhar [...] a diferença entre olhar e ver consiste, 

portanto, no fato de que o olhar dirige o foco e os ângulos de visão, constrói 

um campo visual; ver significa conferir atenção, notar, perceber, 

individualizar coisas dentro desse grande campo visual constituído pelo 

olhar.  

Na imagem seguinte podemos realizar o exercício do ver, em observar com mais 

detalhes a área tombada do centro histórico de Natividade podemos extrair algumas 

informações relevantes no que se referem às alterações sofridas ao longo dos anos nas duas 

cidades, Natividade (Fig. 1) e Porto Nacional (Fig. 2). 
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Figura 1 – Área de tombamento de Natividade – TO 

 
Fonte: IPHAN, 2010. 

 

A figura anterior refere-se ao perímetro tombado na cidade de Natividade-TO, nos trás 

uma visão metodológica da área delimitada pelo IPHAN com a área de preservação e área de 

entorno. Na figura 1, podemos perceber o traçado que delimita a área tombada na cidade de 

Natividade, diferentemente da cidade de Porto Nacional (ver fig. 2). Nesta figura podemos 

notar ausência de detalhes, tais como: os nomes das ruas e a definição dos imóveis 

patrimonializados. 

 

Figura 2 – Área de tombamento de Porto Nacional – TO 

 
Fonte: IPHAN, 2011. 
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A figura 2 representa o perímetro tombado no Centro Histórico de Porto Nacional, 

destacando-se: a poligonal de tombamento. Entende-se por espacialidade ―um conjunto 

formado pela disposição física sobre este plano de tudo que ele contém. Corresponde, assim, 

ao resultado de um jogo de posições relativas de coisas e ou fenômenos que se situam, ao 

mesmo tempo, sobre este mesmo espaço‖ (GOMES, 2013, p. 17). Neste sentido Massey 

afirma que: 

Se o tempo se revela como mudança, então o espaço se revela como 

interação. Neste sentido, o espaço é a dimensão social não no sentido da 

sociabilidade exclusivamente humana, mas no sentido do envolvimento 

dentro de uma multiplicidade. Trata-se da esfera da produção contínua e da 

reconfiguração da heterogeneidade, sob todas as suas formas – diversidade, 

subordinação, interesses conflitantes. A medida que o debate se desenvolve, 

o que começa a ser focalizado é o que isso deve trazer à tona: uma política 

relacional para um espaço relacional (MASSEY, 2008, p. 97-98). 

As duas cidades tocantinenses, com o decorrer dos anos houveram várias mudanças na 

paisagem, em vários aspectos, como, demolições, grandes construções em áreas de 

preservação ou até mesmo a descaracterização da arquitetura originária. Neste sentido o 

tempo trouxe inovações para o futuro, notadas hoje em um espaço chamado presente, cheio de 

simulacros, evidenciando um patrimônio camuflado de novos instrumentos e de tecnologia. 

 

Considerações Finais 

 

Esta breve descrição teve como pretensão a apresentação do objeto de estudo: as 

cidades históricas do Tocantins, Natividade e Porto Nacional. Apresentamos um pouco da sua 

formação enquanto cidade, bem como o processo de povoamento e urbanização. Visto que a 

grande maioria das cidades do Tocantins, o processo migratório se deu pela exploração do 

ouro em meados do século XVIII. 

As duas cidades patrimonializadas do Tocantins, Natividade e Porto Nacional e as 

cidades resistentes: Arraias, Paranã, Conceição do Norte, Natividade, Almas, Dianópolis, 

Porto Nacional, Monte do Carmo, Pedro Afonso e Tocantinópolis, no qual denominamos para 

este estudo, mas não aprofundamos. Vimos que com o decorrer dos anos houve várias 

transformações na paisagem, em vários aspectos, como, demolições, grandes construções em 

áreas de preservação ou até mesmo a descaracterização da arquitetura originária.  
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Delimitar e discutir o patrimônio nas cidades patrimonializadas e cidades resistentes 

nos traz um desafio extremo em entender a dinâmica estabelecida em uma determinada época 

em que a cidade possuíam atrativos para uma sociedade praticamente agrícola e ao longo do 

tempo esta sociedade modernizou. Com essa modernização os valores considerados antes, 

estão se perdendo nos dias atuais. Em virtude de uma demanda urbana que pouco conhece sua 

história e suas raízes. O estudo tem como objetivo final a manutenção do patrimônio nas 

cidades patrimonializadas e nas cidades resistentes do estado do Tocantins. 
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Resumo:Às mulheres coexistem desigualdades construídas histórica, cultural e socialmente. Assim, há 

associação à exposição das vulnerabilidades decorrentes de dinâmicas sociais patriarcais que hierarquizam os 

papéis entre o masculino e o feminino na sociedade. Neste sentido, os territórios agem na constituição e 

manutenção das desigualdades que se desdobram em vulnerabilidade feminina. A partir disso, o presente 

trabalho propõe analisar as variáveis que constituem as dimensões que culminam na hostilidade territorial 

apresentada às mulheres de Campinas - SP. Para tanto, são analisados dados quantitativos sobre a realidade 

feminina na cidade, através da leitura do território vivido à luz das desigualdades vivenciadas pelas mulheres.  

Palavras-chave:Território; mulheres; desigualdade. 

 

 

Resumen:A las mujeres coexisten desigualdades construidas histórica, cultural y socialmente. Así, hay 

asociación a la exposición de las vulnerabilidades derivadas de dinámicas sociales patriarcales que jerarquizan 

los roles entre lo masculino y lo femenino en la sociedad. En este sentido, los territorios actúan en la constitución 

y mantenimiento de las desigualdades que se desdoblan en vulnerabilidad femenina. A partir de eso, el presente 

trabajo propone analizar las variables que constituyen las dimensiones que culminan en la hostilidad territorial 

presentada a las mujeres de Campinas - SP. Para esto, se analizan datos cuantitativos sobre la realidad femenina 

en la ciudad, a través de la lectura del territorio vivido a la luz de las desigualdades vivenciadas por las mujeres. 
Palabras clave:Territorio; mujeres; desigualdad. 
 

 

Introdução 
 

A cidade não é neutra. Exprime relações sociais e reproduz, especialmente, as divisões 

da sociedade na forma de segregação, organizando o espaço e o tempo dos indivíduos. 

(CALIÓ, 1991: 96). Em outros termos, isto significa que a cidade, além de herdar 

desigualdades da estrutura social, as aprofunda. Há, pois, toda uma ampla luta contra a 

desigualdade que é estritamente urbana e que deve ser travada na esfera local. (VAINER, 

2011: 27).  

Entendido que o espaço não é neutro do ponto de vista do gênero, torna-se necessário 

incorporar as diferenças sociais entre mulheres e homens e as diferenças territoriais nas 

relações. (SILVA da, 1998: 107). Ressalta-se, então, que incorporar a noção de gênero na 

geografia não é meramente adicionar outra dimensão, mas construir instrumentais que 

impulsionem críticas e novas direções. Portanto, é pertinente uma análise do território a partir 

da perspectiva das mulheres, que experimentam realidades e territorialidades distintas dos 

homens na constituição de suas espacialidades na cidade. Assim, segundo Silva (2009), nota-
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se que o debate espacial e territorial passou a ser um importante elemento para a compreensão 

das relações de gênero. 

No caso de Campinas- SP, a cidade possui uma rede de serviços públicos voltados às 

mulheres que se distribui pelo território de maneira concentrada em pontos determinados, o 

que desfavorece o acesso de parcela da população. Somado a isso, as zonas com altos índices 

de violência contra a mulher se sobressaem em localidades em que a oferta de serviços é 

deficiente. Outro ponto importante é a eminente vulnerabilidade econômica na qual as 

mulheres estão expostas nas macrorregiões da cidade. Portanto, as mulheres sofrem com 

discriminações e entraves sucessivamente impostos a elas em seus distintos acontecimentos 

cotidianos que desfavorecem a efetiva participação e vivência dinâmica pelo espaço urbano. 

Violência, assédio, escassez de recursos voltados a políticas públicas, deficiência na 

participação política, rebaixamento dos salários, por exemplo, são exemplos de contravenções 

que se estendem pelos veios urbanos e determinam fronteiras que, apesar de imateriais, 

determinam os territórios nos quais as mulheres não possuem plena permanência.  

A partir desse pressuposto, o presente trabalho propõe analisar variáveis que localizem 

no território zonas hostis às mulheres que, para além da desigualdade entre gêneros na 

sociedade, se encontram em situação de vulnerabilidade territorial nas macrorregiões de 

Campinas.  

 

Metodologia 
 

A metodologia do trabalho se faz por: revisão bibliográfica, de caráter exploratório; a 

coleta de dados, de dimensão descritiva das informações coletadas e o mapeamento final a 

partir das informações.  

Como norte propulsor da pesquisa, o conceito de território de Milton Santos (1996) é 

base para a leitura e correlação teórica. Nesta visão, o território é lido como uma categoria 

geográfica que, em conjunto com os atores que o compõe, atua na (re)construção de 

realidades coletivas, podendo (ou não) potencializar o fortalecimento da cidadania ao mesmo 

tempo em que pode auxiliar no detrimento da civilidade.  

No que diz respeito à busca por informações que reflitam a realidade das mulheres no 

território campineiro, é essencial a pesquisa por dados quantitativos. Inicialmente, as 

informações encontradas em plataformas públicas de acesso a dados, em diferentes escalas 

(municipal, macrorregional). Ressalta-se que trabalhar com as macrorregiões é necessária 
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neste momento uma vez que os dados oficiais são abrangentes e não favorecem uma análise 

comparativa que proporcione discussões em escalas mais aprofundadas. Entre as fontes 

ressaltam-se o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), o Sistema de Notificação de Violência de 

Campinas (SISNOV), a Prefeitura de Campinas, o INFOMAP (mapa interativo 

disponibilizado pelo poder público do município) e dados da Secretaria de Políticas Públicas 

para Mulheres do Governo Federal.  

No caso deste trabalho, por ser o ponta pé inicial no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, os dados explanados são referentes aos encontrados nestas plataformas oficiais. Para 

tanto, as informações escolhidas para análise são referentes à: quantidade de mulheres por 

macrorregião de Campinas, bem como de equipamentos públicos de atendimento às mulheres, 

além do número de notificações de violência contra a mulher e dados referentes aos 

rendimentos femininos no município por macrorregião. Esses dados foram escolhidos a 

princípio para fornecer bases gerais para a discussão da situação feminina na cidade.  

A Geografia, de uma maneira geral, tem considerado a sociedade como um conjunto 

neutro, assexuado e homogêneo. (...). Ressalta-se, então, que incorporar a noção de gênero na 

geografia não é meramente adicionar outra dimensão, mas construir instrumentais que 

impulsionem críticas e novas direções. Portanto, é pertinente uma análise do território a partir 

da perspectiva das mulheres, que experimentam realidades e territorialidades distintas dos 

homens na constituição de suas espacialidades na cidade.  

Esta noção, portanto, supera a ideia de gênero na geografia como limitada à 

presença de mulheres na análise do espaço. Ela cunha uma perspectiva 

complexa das relações entre espaço e pessoas, que se constituem para além 

das diferenças sexuais, também por códigos culturais, experienciados de 

forma complementar e contraditória pela raça e classe, além da sexualidade. 

Experienciar todos esses elementos de forma combinada caracteriza 

claramente uma dimensão espacial. (SILVA, 2009: 84-85). 

Para evidenciar esta leitura, a cartografia é necessária para dar abertura a novas 

interpretações do espaço. Esta abordagem alimenta a ação das mulheres e o território para 

além de algo naturalizado, tratanto, como a orientação de Milton Santos (1996), do território 

usado. Essa ferramenta é necessária para a compreensão da espacialização dos dados 

coletados anteriormente para a geointerpretação do território estudado, identificando, através 

da combinação de variáveis mapeáveis, os territórios que apresentam maior e menor 

hostilidade às mulheres, segundo as dimensões de análise escolhidas. A partir dos valores 

encontrados através dos procedimentos anteriores, foi possível fazer uma classificação que 
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correlacionasse as três grandezas. Assim, foram estabelecidos pesos diferentes para cada uma 

das variáveis.  

Inicialmente, o maior peso, 3, foi vinculado às notificações de violência contra as 

mulheres, uma vez que a exposição a esse risco é geral, sendo agravado quando levando 

outras variáveis em consideração, como raça, independência financeira, entre outras. Além 

disso, a variável da vulnerabilidade econômica ganha peso 2, uma vez que a renda (e 

independência financeira) colabora ou dificulta a circulação das mulheres. Como peso 1, a 

presença de equipamentos por macrorregiões, uma vez considerado o fator mobilidade 

urbana.   

 

Desenvolvimento 
 

A história territorial de Campinas acompanha as tendências da urbanização brasileira, 

cujo processo expõe o peso dos impulsos modernizantes para a dinâmica urbana dos mais 

pobres, uma vez que a defesa de um espaço mais justo esbarra nas lógicas de uma cidade 

corporativa e fragmentada (SOUZA, 2008). Esta organização do espaço reflete na 

diferenciação de funções territoriais, bem como nas formas que se espalham pelo município, 

em sua acessibilidade e funcionalidade para seus habitantes.  

Atualmente Campinas conta com 1.164.099 moradores (IBGE 2010). Deste total 

populacional, a cidade é composta por mais de 550 mil mulheres, divididas em cinco grandes 

macrorregiões no município. O Gráfico 1 demonstra a distribuição populacional entre as 

macrorregiões de Campinas. 

 

Gráfico 1 - Porcentagem de mulheres por Macrorregião de Campinas (SP) 

 
Fonte: Censo IBGE 2010. Organização Vigilância Socioassistencial de Campinas. Adaptação própria. 
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Tais regiões são diferenciadas conforme sua representatividade econômica para o 

território campineiro e suas diferentes funções no espaço urbano e possuem como objetivo 

principal a centralização de demandas de obras de infraestrutura, auxílio na gestão de locais 

públicos, além da tentativa de minimizar os impactos das desigualdades territoriais do 

município.  Essa composição territorial reflete o que afirma Milton Santos (1988): 

(...) essa organização existe, exatamente, para prolongar a vigência de uma 

dada função, de maneira a lhe atribuir uma continuidade e regularidade que 

sejam favoráveis aos detentores do controle da organização. Isso se dá 

através de diversos instrumentos de efeito compensatório que, em face da 

evolução própria dos conjuntos locais de variáveis, exercem um papel de 

regulador, de modo a privilegiar um certo número de agentes sociais. 

(SANTOS, 1988: 25). 

Ressalta-se que, apesar da aglomeração de fluxos, esses ―espaços opacos‖, na sua 

maioria concentrada nas macrorregiões Sudoeste, Noroeste e Sul, predominam a presença de 

grandes conjuntos habitacionais; favelas; ocupações; a ausência de serviços urbanos básicos; 

há considerável densidade demográfica e grandes bairros periféricos com autoconstrução, 

(MOYSÉS, 2016: 13), decorrentes de uma urbanização recente, produto do avanço da 

valorização do capital imobiliário no movimento financeiro de apropriação desses territórios.  

Compondo a questão da urbanização campineira, ao observar os dados apresentados 

no Gráfico 2, nota-se que a macrorregião Noroeste, além de possuir um comparativo 

relativamente menor que as demais no que diz respeito aos baixos rendimentos femininos, 

possui o predomínio da parcela ―sem rendimento‖ entre as mulheres.  

 

Gráfico 2 - Porcentagem de mulheres por Macrorregião de Campinas (SP) por faixa de rendimento 

 
Fonte: Censo IBGE 2010. Organização Vigilância Socioassistencial de Campinas. Adaptação própria. 
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Contudo, isto não necessariamente caracteriza este grupo como o de menor renda, uma 

vez que a mulher, em muitos casos, se insere em um sistema de providência masculina, em 

que o homem é responsável pela (quase) totalidade da renda familiar. Neste sentido, é 

necessário considerar a permanente divisão sexual do trabalho que volta a mulher à esfera 

doméstica, dificultando sua autonomia.  

Outro fator importante de análise da realidade feminina na cidade reside na presença 

de equipamentos públicos de atendimento à mulher no território. Em Campinas, a 

Coordenadoria Setorial de Políticas para as Mulheres é responsável por coordenar e promover 

políticas e diretrizes voltadas às mulheres, articulando todas as esferas de governo e sociedade 

civil do município, na perspectiva dos direitos humanos e de sua plena integração social, 

política e econômica. (Prefeitura Municipal de Campinas, 2017). A rede de atendimento 

especializado em mulheres na cidade, vinculada ao conjunto de ações e serviços de diferentes 

setores (especialmente a assistência social, justiça, segurança pública e saúde), busca a 

integração na identificação e no encaminhamento adequado das mulheres em situação de risco 

e violência.  

Com relação a essas localizações, conforme é possível observar na Tabela 1, nota-se 

que a aglomeração de pontos reside na região Leste. Em seguida, aparece a região Norte com 

o segundo maior número de equipamentos. A partir desta breve análise, retoma-se a discussão 

proposta por Souza (2013), em que a concentração da riqueza de Campinas se insere no eixo 

Norte- Nordeste, havendo intensa relação entre a presença de equipamentos e a importância 

econômica que essas macrorregiões apresentam à cidade, uma vez que constituem 

importantes vetores de desenvolvimento econômico, social e político. 

 

Tabela 1 - Relação entre número de equipamentos públicos e total de mulheres por Macrorregião do 

município de Campinas (SP) 

Macrorregião nº equipamentos nº mulheres 

Sudoeste 3 99.444 

Leste 6 121.883 

Noroeste 0 70.356 

Norte 4 98.146 

Sul 1 141.809 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas (2017). IBGE (2010). Organização Vigilância Socioassistencial de 

Campinas. Adaptação própria. 
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A partir destes dados, verifica-se que as desigualdades são continuamente 

materializadas através das relações impostas e defendidas dentro da lógica social 

predominante. Ao trazer à tona a discussão de gênero para a leitura dos dados apresentados 

sobre a realidade da cidade, coexistem, então, a permanência da desigualdade de gênero, a 

ausência de políticas públicas adequadas para reduzir a vulnerabilidade relativa das mulheres 

e, consequentemente, uma dinâmica em que elas acumulam desvantagens em comparação aos 

homens. (MONTEIRO, 2011:11). Além de expor a posição relativa das mulheres no acesso a 

recursos e oportunidades, essas desigualdades são indicativas da vulnerabilidade das mulheres 

e daqueles que delas dependem. (MIGUEL; BIROLLI, 2014: 11).  

Outro ponto de extrema relevância da manifestação feminina no território é a 

permanência de elevadas taxas de violência contra a mulher em Campinas. A violência contra 

a mulher em suas diversas formas pode ser considerada como todo ato de violência por razão 

de gênero, capaz de gerar danos físicos, sexuais, psicológicos e sofrimento, incluído, neste 

contexto, ameaça de tais atos, coerção, privações arbitrárias de liberdade, que venham a 

ocorrer em instância da vida pública ou privada. (AUDI; et al, 2009: 588).  

No município, os dados de violência contra a mulher são coletados oficialmente a 

partir da plataforma SISNOV (Sistema de Notificação de Violências em Campinas), que 

registra desde 2005 casos de violência que são de notificação compulsória do tipo 

interpessoal, intrafamiliar ou urbano-comunitária, sejam eles contra mulheres, crianças e 

adolescentes, idosos ou de cunho sexual, atendidos pela rede municipal de enfrentamento e 

prevenção às violências. As notificações de violência contra a mulher publicadas em 2016 

podem ser observadas no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 - Notificações de violência contra a mulher a cada dez mil mulheres por Macrorregião de 

Campinas (SP) 

 
Fonte: SMS, SISNOV, Tabnet – Campinas (2016). Adaptação própria. 

 

As notificações, apesar de serem um excelente indicativo da situação de 

vulnerabilidade feminina no território, são afetadas pelo silenciamento feminino nas situações 

de violência.  Neste sentido, apesar do número de notificações ser bem demarcado por 

macrorregiões, é importante ressaltar que não são todas as denúncias que chegam nas 

instâncias de atendimento à mulher, uma vez que podem não serem reconhecidos os abusos 

como atos violentos. Em outras palavras, como uma pessoa percebe ou concebe um evento 

varia segundo como ―ela‖ é culturalmente construída: a miríade de maneiras imprevisíveis em 

que tais construções podem se configurar no fluxo de sua psique; e, invariavelmente, em 

relação ao repertório político dos discursos culturais à sua disposição. (BRAH, 2006: 362). 

 

Conclusão 
 

Como produto do cruzamento das variáveis abordadas no decorrer do trabalho, 

conforme é possível observar no Mapa 1, conclui-se que as cinco macrorregiões apresentam 

hostilidade territorial às mulheres em diferentes níveis, uma vez que nenhuma delas se isenta 

dos fatores que constituem a vulnerabilidade feminina, fato que se relaciona às construções 

históricas e culturais que embasam a manutenção da sociedade, bem como argumenta Calió 

(1991): 

A cidade está proibida para as mulheres. Afirmar essa tomada de consciência 

sobre territorialidade feminina, não significa ignorar ou mesmo 

desconsiderar que muitos homens também não têm acesso livre à toda a 

cidade. Sabemos que a cidade capitalista, com suas normas de ‗bem-estar-

comum‘, se diz no lugar de todos. Na verdade, a cidade segrega, hierarquize 
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e determina espacialmente o acesso de cada cidadão dependendo da classe a 

que pertença. (CALIÓ, 1991: 108). 

Primeiramente, nota-se que o projeto defendido pela Prefeitura Municipal de Caminas 

(2018) para a criação das macrorregiões de centralizar as demandas e realizar a manutenção 

pública em conjunto com as necessidades da população não é de fato implantado eficazmente 

no território da cidade, uma vez que há discrepâncias no que diz respeito à existência de locais 

de atendimento entre regiões.  

 

Mapa 1 - Grau de hostilidade territorial às mulheres por Macrorregião de Campinas (SP) 

 
Fonte: Elaboração própria. 2017. 
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Ressalta-se que a macrorregião Leste apresenta baixo grau de hostilidade às mulheres 

em Campinas, uma vez que a correlação entre equipamentos, vulnerabilidade econômica e 

notificações de violência se sobressai mais positiva entre as demais regiões. Esse resultado se 

deve à integração de fatores econômicos e das dinâmicas territoriais urbanas os quais essa 

porção da cidade esteve historicamente exposta.  

Já o Sudoeste, apesar da alta vulnerabilidade econômica, possui um baixo nível de 

hostilidade territorial uma vez que apresenta baixos índices de notificação de violência e 

considerável concentração de equipamentos de atendimento à mulher (que por sua vez, estão 

integrados à rede como serviços de saúde, filantropia e segurança). Neste caso, reflete-se 

sobre a realidade das denúncias de violência, que de certa forma, não chegam de maneira 

homogênea a todas as mulheres. A macrorregião Sul, por sua vez, constitui o segundo menor 

grau de hostilidade, por apresentar variáveis que, no conjunto, não fomentam maiores 

exposições à riscos por parte das mulheres.  

As macrorregiões Norte e Noroeste, quando em comparação com as demais regiões, se 

apresentam como as mais hostis. A hostilidade se sobressai em ambos os casos por conta de 

pesos diferentes entre as variáveis analisadas. Porém, a partir dos dados previamente expostos 

a macrorregião Noroeste constitui um território potencialmente hostil às mulheres em 

Campinas, uma vez que o conjunto de suas características de formação urbana colaboram para 

a não existência de uma rede de atendimento feminina, bem como para a manutenção de 

situações de vulnerabilidade. De ocupação urbana incipiente e marcada pela concentração de 

baixos índices de renda, além da inexistência de equipamentos públicos de atendimento à 

mulher, a macrorregião Noroeste se constitui como o território hostil às mulheres de 

Campinas, decorrente dos entraves na permanência, no acesso e na assistência, além de 

características relacionais que dificultam a vivência plena da cidadania feminina na região. 

Essa situação demonstra a materialização da realidade da desigualdade que se concretiza em 

diferentes setores da sociedade. 

 

Considerações Finais 
 

É evidente a urgência em aprofundamentos sobre a realidade feminina no território a 

partir de características que permitam maiores discussões sobre o processo de formação 

espacial do local, além das características das relações que lhe dão sentido, como elementos 

de sociabilidade, os valores instituídos, as redes de poder, e assim por diante. (SILVA, 2009: 
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124). Ressalta-se, então, que incorporar a noção de gênero na geografia não é meramente 

adicionar outra dimensão, mas construir instrumentais que impulsionem críticas e novas 

direções. Portanto, é pertinente uma análise do território a partir da perspectiva das mulheres, 

que experimentam realidades e territorialidades distintas dos homens na constituição de suas 

espacialidades na cidade.  
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Resumo:Este trabalho intenta, a partir das experiências da pesquisa de doutorado em desenvolvimento, 

remeter às discussões decolonias de diálogo de saberes, interculturalidade e interdisciplinaridade, conhecendo 

desde o Sul e propondo para além do Sul em diálogo com apontamentos feitos pelos geógrafos brasileiros Porto-

Gonçalves (2008, 2015) e Cruz (2017). 

Palavras-chave:Diálogo de saberes; conhecimento ancestral; Geografia-Sul 

 

 

Resumen:Este trabajo intenta, a partir de las experiencias de la investigación de doctorado en desarrollo, 

remitir a las discusiones decolonias de diálogo de saberes, interculturalidad e interdisciplinariedad, conociendo 

desde el Sur y proponiendo más allá del Sur en diálogo con apuntes hechos por los geógrafos brasileños Porto- 

Gonçalves (2008, 2015) y Cruz (2017). 

Palabras clave:Diálogo de saberes; conocimiento ancestral; Geografía-Sur 

 

 

Introdução 

 

Incentivada pela temática do evento, este trabalho busca refletir acerca da interface 

Pensamento decolonial e Geografia. Essa reflexão se dá a partir de experiências em outros 

eventos científicos e leituras que tangenciam essa interface, além dos campos realizados na 

pesquisa de doutorado em desenvolvimento, pelo Instituto de Geociência, na Unicamp. 

Foi apenas em 2016, com o livro Epistemologias do Sul (2009), organizado pelo 

sociólogo português Boaventura de Souza Santos e pela antropóloga moçambicana Maria 

Paula Menezes, que tive aproximação com as discussões pós-coloniais e decoloniais. Dada a 

grande circulação dessa obra, ela se apresenta como uma porta de entrada para que os leitores 

tomem contato com autores que não gozam de tanto destaque acadêmico-científico, mas que 

já desenvolvem um pensamento próprio desde o Sul. Contudo foi, principalmente, na 

participação em eventos acadêmicos que me dei conta da vitalidade dessas discussões e do 

quanto já se produz cientificamente na América Latina acerca dessa desconstrução 

colonialista. Em 2017, participando do II Congresso Internacional Epistemologias do Sul: 

perspectivas críticas, realizado na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, 

UNILA, em Foz do Iguaçu e, em 2018, também na UNILA, em outros dois eventos: o II 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
980 

Seminário Latino-Americano de Estudos em Cultura e o I Congresso Internacional de 

Filosofia Latino-americana, tive a possibilidade de ouvir e conversar com cientistas, 

militantes e educadores de diversos campos científicos, inclusive geógrafos, de várias 

nacionalidades e que se valiam do Pensamento Decolonial de diferentes modos. Mais 

especificamente no evento de Filosofia Latino-americana, percebi uma potência incrível de 

diálogo com as diversas filosofias e racionalidades, embrenhadas pelas filosofias ameríndias, 

africanas, afrófonas e europeias, apontando inclusive para a interculturalidade como urgência 

enquanto desdobramento desde o Sul. 

Notei que embora existam diferentes e interessantes eventos acadêmicos na UNILA, 

eles não têm fôlego de se estabelecer ano a ano – fato justificado pela pressão política que 

sofre essa recente instituição pública inaugurada em 2010, no governo Lula, com projeto 

educacional diferenciado, o qual calha, de sobremaneira, como contribuição à construção de 

uma soberania nacional e latino-americana – a qual este evento na UNESP tematiza. O 

momento histórico vivenciado tanto no Brasil, quanto em países vizinhos latino-americanos, 

nos coloca a necessidade de pensar o movimento decolonial no contexto brasileiro e as 

possibilidades de uma Geografia-Sul engajada nesse sentido. 

Embora o movimento decolonial já exista com fôlego desde os anos 2000, ele não fora 

apreendido e divulgado por grande parte da ciência brasileira. O livro Para além do pós(-

)colonial, organizado por Michel Cahen e Ruy Braga (2018, p.21), por exemplo, traz algumas 

contribuições a respeito dos porquês de tantos os Estudo Subalternos, quando os Pós-

Coloniais e Decolonias não terem grande aderência no Brasil: 

O Brasil não é um país andino. Como nos outros países do cone sul, a 

população ―índia‖ vem sendo historicamente exterminada, tendo sido 

reduzida a margens diminutas. Além disso, dentre as nações indígenas 

brasileiras, não há ainda um movimento político de reivindicação de 

autonomia indígena tão forte quanto os mapuches do Chile, por exemplo. 

Embora possamos considerar que este gigantesco país também possa ser 

analisado em termos de colonialidade (no imaginário da história, da 

federação, como espaço que ainda hoje deve ser ―colonizado‖ como se fosse 

um imperativo para a nação, na situação social dos negros e dos índios), o 

fato é que este conceito é pouco aceito como um instrumento heurístico da 

situação brasileira. Isto tem obviamente a ver com a trajetória da formação 

do Estado-nação no país que, embora não sendo em nada antagônica a uma 

possível análise em termos de colonialidade, teve efeitos parcialmente 

integradores, ao menos ideologicamente falando. Temos, pois, uma espécie 

de dupla marginalidade do Brasil em relação às análises 

póscoloniais/decoloniais. Aqui também não será principalmente 

―retard/atraso‖, mas ―écart/distanciamento‖  
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Além da contextualização desse distanciamento brasileiro, os autores ainda trazem 

outras discussões quanto à racialização e os limites da postura de uma essencialização do 

pensamento Sul, principalmente ao tratar da postura crítica de rompimento com o Norte 

global assumida por alguns. Porém, Cahen e Braga (2018), não deixam de apontar as 

potencialidades que o movimento decolonial trouxe ao pensamento latino-americano.  

Os autores provocam se seria França e Brasil países atrasados, já que não se 

aproximaram ou acolheram com tanta expressividade as teorias pós-coloniais, apontando as 

circunstâncias do quadro da produção social e científica nesses países que justificariam tal 

afastamento. Assim, o livro organizado por Cahen e Braga (2018) é fruto de um colóquio 

franco-brasileiro ocorrido em 2013, no Departamento de Sociologia, da USP, sobre o tema 

―Pós colonialismo? Conhecimento e política dos subalternos‖, tensiona pensar o póscolonial 

(sem traço, nem espaço), que não é uma situação, ―mas uma análise que consegue ir além das 

heranças epistemológicas coloniais‖. Esse tipo de análise póscolonial é que autores, ―em sua 

maioria latino-americanos, recentemente passaram a dizer ―decolonial‖, independentemente 

da situação analisada (pré-colonial, colonial ou pós-colonial)‖ (p. 10-11). 

Outro ponto tensionado pela obra de Cahen e Braga (2018) é o fato de que muitos 

livros de análise póscolonial se voltam exclusivamente para mera reflexão epistemológica, 

com pouco material empírico ou pesquisa de campo, tornando-se discussão da discussão de 

outros livros póscoloniais que, por sua vez, discutem outros livros e, assim, paradoxalmente, 

aproxima-se daquilo que se rejeita (a teoria abstrata) e distancia-se daquilo que se discursa 

valorizar (a diversidade de outras racionalidades). Cruz (2017) também compartilha desse 

apontamento.  

Simultaneamente a esses eventos e leituras, os estudos de campo na pesquisa
1
 de 

doutoramento desenvolvida acerca da geograficidade da produção ritualística de tambores na 

América Latina pedem uma reflexão quanto ao ―giro decolonial‖. Para mim soa incoerente 

por demasia trabalhar exclusivamente com autores, teorias e ideias europeias para 

fundamentar um fenômeno que nasce e se funda nesse Sul, como é a produção de tambores 

que se vale da realidade geográfica destas terras e da condição humana aqui presentes. 

                                                 
1
A pesquisa consiste em estudar a geograficidade da produção ritualística de tambores com mestres artesãos no 

Brasil (Pará, Minas Gerais e São Paulo) Haiti (manifestação Tambu), Venezuela (tambor Cumaco) e Colômbia 

(tambor Pechinche). Os campos no Brasil já foram realizados e em 2019 se iniciará os campos fora do país. 

Foram escolhidos esses países e manifestações porque os tambores apresentam a mesma forma de tocar e forma 

semelhante de fazer. É interessante analisar geograficamente como a produção de tambores se dispõe em 

territórios e constituem r-existências (PORTO-GONÇALVES, 2008) desta Terra que nos constitui (NOGUERA, 

2004, 2014). 
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Entretanto, por outra via, não é porque se está trabalhando com uma base teórica do Sul ou 

com teorias que se autodenominam críticas que a pesquisa será necessariamente decolonial, 

libertária e transformadora, dialogando com outras racionalidades, epistemes e práticas sociais 

e políticas.  

Assim, a tendência em se tornar exatamente o que se critica quanto ao etnocentrismo 

referente aos essencialismos e escolha de único salvador modo de fazer ciência é algo a ser 

pensado no movimento decolonial, tal como atenta o filósofo cubano Pablo Guadarrama, na 

obra Para qué sirve la epistemología a un investigador y un professor (2018) ao mencionar o 

Paradigma Pós-colonial com ênfase no movimento decolonial como proposta para se superar 

os reducionismos epistêmicos. Professor Guadarrama foi um dos palestrantes no evento de 

Filosofia latino-americana na UNILA e destacou a necessidade de se fazer uma Filosofia em 

Latino-América, mas sabendo que em todos os lugares se produz filosofia e que elas podem e 

devem conversar. Além do paradigma Pós-Colonial, Guadarrama (2018) destaca também o 

Paradigma Dialético, Holista e da Complexidade quanto aos seus limites e possibilidades.  

 Nesse sentido, a leitura do movimento decolonial está entre a potência de se pensar 

desde o Sul e de se propor além do Sul. Quando dos campos realizados durante a pesquisa de 

doutorado em desenvolvimento, deparei-me com saberes circunstanciados desde esse Sul e 

que se põem na prática para além do Sul, em um modo outro de ser-e-estar em situação – 

como elabora o antropólogo argentino Rodolfo Kusch (1976) e corrobora o pensamento do 

geógrafo brasileiro Eduardo Marandola Jr. (2016), dando bases para se pensar uma 

fenomenologia própria que parte da experiência desse Sul. Todavia, muitos desses 

conhecimentos, saberes e modos de viver não estão divulgados na mídia, nas escolas ou 

universidades (CRUZ, 2017), o que me movimenta a questionar a legitimidade do saber e da 

necessidade de nos conhecermos, de nos ouvirmos, de nos colocarmos a refletir isso que nos 

constitui - de pensarmos essa terra que nos habita e a partir disse produzirmos um Geografia-

Sul, como desenvolve a filósofa colombiana Ana Patricia Noguera de Echeverri (2004, 2014).  

  

Contexto histórico do “giro descolonial” – uma mirada geográfica à luz dos tambores 

 

 Em decorrência do I Seminário Geografia e giro descolonial: experiências, 

pensamentos e horizontes de renovação do pensamento crítico, realizado na UFF, em 2014, o 

livro homônimo ao evento publicado em 2017, conta com o artigo do professor Valter Carmo 
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da Cruz  que entende ―giro descolonial‖ como uma forma sintética de nomear uma inflexão 

epistêmica, ética e política nas ciências sociais latino-americanas que coloca o nosso passado 

colonial como ponto de partida para pensarmos a especificidade de nossas sociedades. Na 

interpretação deste geógrafo, partir do colonialismo como uma experiência de dominação 

política e econômica modifica a leitura do passado e complexifica os processos de 

mudança/ruptura e continuidade na história e geografia das sociedades latino-americanas.  

 Nesse quadro, o ―giro descolonial‖ é uma demarcação geopolítica do conhecimento 

pautada na diferença colonial, como desenvolve Mignolo (2003) ao pontuar a importância de 

se destacar o lugar de enunciação, o que se fala, quem fala e de onde fala. Aqui faço um 

paralelo direto com o pensamento de Marandola Jr. (2016) que aborda essas questões por 

outras vias, a partir de o ser-em-situação vemos a possibilidade da criação de diálogo com a 

fenomenologia desde o Sul – visto que o materialismo histórico dialético já está posto 

enquanto método (também de origem europeia) presente nos Estudos Pós-coloniais, 

Subalternos e Decolonial. 

 Na produção de tambores pesquisada, trazer a fala dos mestres para com eles criar 

uma leitura da ritualística que acontece nesta América Latina que, ao atualizar a tradição se 

reinventa a partir da realidade geográfica (DARDEL, 2011) de nossas matas, nossos rios e 

nossos saberes, envolve pensar em situação. Todavia, não se remete a fechar a análise 

geográfica ao que aqui acontece como simples reflexo de um passado colonial que segue um 

rumo cronológico linear de avanço e desenvolvimento progressista de uma massa alienada e 

simplesmente reprodutora de uma super-estrutura - porque senão estamos a determinar-nos a 

partir de nosso passado histórico. Estudar a geograficidade dos tambores desvela outras 

nuances desse ser-e-estar em América Latina, inclusive em diálogo com filosofias ameríndias 

e africanas. 

 Quanto a isso é importante destacar que ―Não é raro intelectuais brasileiros ignoram 

solenemente a produção intelectual dos países vizinhos, sem falar do que é produzido nos 

continentes africano e asiático‖, o que para Cruz (2017, p. 28) não limita a questão à 

ignorância (uma condição de todos), mas a naturalidade em aceitar que o ―conhecimento 

legítimo, sofisticado e de vanguarda é atributo somente de certos centros geopolíticos do norte 

global‖.  

 É justamente a desnaturalização dessa legitimação do Norte global que impulsiona o 

giro epistêmico decorrente do pensamento decolonial – iniciado nos anos 1960 e 1970com  
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obras de Franz Fanon e Enrique Dussel, e desdobradas nos anos 1990 por pensadores latino-

americanos de distintas áreas das ciências humanas, como Valter Mignolo, Alberto Quijano, 

Maldonado Torres. Contudo, o movimento decolonial tem importantes antecedentes 

históricos que lhes dão base: os Estudos Pós-coloniais, Tríade Francesa e os Estudos 

Subalternos.  

 Os Estudos Pós-coloniais são contribuições teóricas oriundas principalmente dos 

estudos literários e culturais que, a partir dos anos 1980, ganharam evidência em algumas 

universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. No Brasil, os expoentes mais conhecidos 

são HomiBhabha (indiano), Stuart Hall (jamaicano) e Paul Gilroy (inglês) (BALLESTRIN, 

2013). Para Costa (2006), o pós-colonialismo compartilha, em meio suas diferentes 

perspectivas, do caráter discursivo do social, do descentramento das narrativas e dos sujeitos 

contemporâneos, do método da desconstrução dos essencialismos e da proposta de uma 

epistemologia crítica às concepções dominantes de modernidade. Mesmo que comprometido 

com a superação das relações de colonização, colonialismo e colonialidade (ainda sem 

conceituação restrita, tal como proposto por Quijano mais adiante), critica-se a falta de 

legitimidade nos Estudos Pós-coloniais, pois os autores, tanto os da fundamentação teórica 

quanto os que desenvolveram os estudos, não são sujeitos diaspóricos ou colonizados de 

universidades periféricas. 

 Todavia, Ballestrin (2013) aponta que antes mesmo dos Estudos Pós-coloniais, já 

existiam pensadores comprometidos à discussão da exploração sofrida pelo colonizado. A 

―tríade francesa‖ composta por Aimé Césaire, Albert Memmi e Franz Fanon, com publicação 

já em fins de 1940, é de suma importância e referência para todos os movimentos que se 

desenrolaram nas décadas seguintes. Soma-se a ela, por conta da obra Orientalismo (1978), 

Edward Said crítico literário de origem palestina, intelectual e militante da causa.  

 Paralelamente, no sul asiático, reunia-se o grupo Estudos Subalternos, com a liderança 

de Ranajit Guha, o qual se tornara conhecido fora da Índia, especialmente por meio dos 

autores Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty e Gayatri Chakrabarty Spivak. Em decorrência 

desse grupo, pensadores latino-americanos e americanistas que trabalhavam em universidades 

estado-unidenses se organizaram e fundaram o Grupo Latino-Americano dos Estudos 

Subalternos, na década de 1990, inserindo a América Latina no debate pós-colonial. 

 Em 1998, porém, este grupo se dissolveu por divergências teóricas, e uma parte dele 

liderada por Walter Mignolo formaria o Modernidade/Colonialidade. Mignolo (1998) 
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acreditava que os estudos culturais, pós-coloniais e subalternos não realizaram uma ruptura 

adequada com autores eurocêntricos. Nesse mesmo ano, um encontro realizado na 

Universidad Central de Venezuela, com apoio da CLACSO, reuniu pela primeira vez Edgard 

Lander, Arthuro Escobar, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano e Fernando 

Coronil – nomes que se consolidaria nesse ―giro decolonial‖ (BALLESTRIN, 2013). 

 A partir desse breve registro histórico, a questão que decorre destas leituras e da 

participação de eventos é:  que seria uma Geografia decolonial ou Geografia-Sul? Permeando 

essa indagação, o diálogo de saberes se mostra como um caminho produtivo e profundo para 

compreender este Sul que somos e que nos solicita uma outra inflexão epistêmica, ética e 

política. Nesse caminho é possível produzir uma ciência geográfica que busque não ignorar o 

mundo vivido desta realidade, mas que, todavia, na investigação científica corrobore a pensar 

e sentir a partir deste topos (SANTOS, 2017) de experiência circunstancial (MARANDOLA 

JR., 2016) quanto à posição e situação ontológica de ser latino-americano. 

 

Conhecimento ancestral – um modo de ser terra 

 

 Estar entre os mestres artesãos que produzem tambores e conhecem a realidade 

geográfica circunstancializada em seus corpos, valendo-se dos elementos da natureza para 

conceber um modo outro de viver a terra, é uma possibilidade de questionar que geografia é 

essa que desejo produzir a partir da situacionalidade do conhecimento ancestral na América 

Latina. Uma geografia que não trate o outro como objeto, massa amorfa, incapaz de pensar, 

que precisa ser traduzida e que exclusivamente resiste às opressões externas, com base em 

teorias exclusivamente europeias. Mas uma geografia que parta do vivido, da experiência e 

para ela se volte, questionando a realidade e ouvindo a voz daqueles que produzem 

conhecimentos a partir das práticas e saberes que fazem sentido a muitas comunidades e que 

há tantos séculos se faz presente e nos constitui por ancestralidade. Aprendi nas discussões 

nos eventos que tangenciam a temática decolonial que nosso objetivo não é dar voz a esses 

sujeitos, pois eles já têm voz, mas ouvir a voz de conhecimentos ancestrais que se atualizam 

constantemente.  

 A legitimação de uma fonte de conhecimento perpassa por um processo histórico de 

formação, consolidação e aceite. Só ouve quem se conhece, quem se reconhece. Tanto na 

relação mestre popular-cientista, quanto na relação mestre popular-comunidade, tem de haver 
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confiança para se ter diálogo, tem de se ter respeito entre as partes, mesmo sabendo que se 

ocupam posições diferentes. Na comunidade, ser mestre popular é o reconhecimento de uma 

vida toda trabalhada em prol de algo, e inúmeros são os mestres da cultura popular na 

América Latina que pela prática ancestral já ensinam o que é ética, educação e respeito 

ambiental, por exemplo. A educação significada pela cultura popular foi e é a possibilidade de 

muitas pessoas que tiveram pouco ou nenhum acesso ao ensino institucional a pensar o meio 

ambiente, como no caso dos mestres artesãos que produzem tambores. Ali r-existe uma 

prática ambiental que compreende o mundo holístico e complexamente, mesmo que o mestre 

nunca tenha saído de sua cidade ou tenha estudado e entrado em contato com os discursos 

ambientalistas, pois a educação e a sustentabilidade já perpassam seu modo de estar com a 

terra, via tambor.  

 O saber-fazer ritualístico dos tambores é um conhecimento ancestral de alguns mestres 

que nos troncos de árvore sabem sentir seus veios, que percebem o tempo necessário para 

curtir o couro do animal, que praticam cuidadosamente técnicas passadas de geração em 

geração e cravejando no tronco o couro por pregos de metal incutem no tambor construído à 

natureza do vegetal, animal e mineral. A concepção, construção, toque e manutenção dos 

tambores é ritualizada em uma racionalidade outra, distinta daquelas defendidas pela ciência 

moderna ocidental capitalista. A racionalidade do saber-fazer tambores perpassa o modo pelo 

qual os artesãos pensam a natureza e fazem dela seu trabalho, sua vida, religião e lazer. Não 

se faz tambores iguais, num tempo contado no relógio, a ritualística embora tenha regras não é 

sempre idêntica e estanque, a produção não é individualizada porque depende de outras 

pessoas, de outros tempos, da madeira e do couro certo – os tambores nascem da necessidade 

da relação com a terra em cultura, são uma criação poética de um modo de ser-e-estar outro.  

 ―No fazer há sempre um saber [...] um saber do tato, do contato, dos sabores e dos 

saberes, um saber com‖, afirma Porto-Gonçalves (2008, p. 52). Entretanto, na tradição 

científica que rejeita esse saber-fazer popular e ancestral, privilegiando um discurso teórico 

unificador e hierarquizante, impera a dificuldade teórico-metodológica de se fazer ciência a 

partir destes conhecimentos ancestrais sem reduzi-los à lógica da ciência moderna ou, ainda, 

sem menosprezar a ciência, enaltecendo o popular de sobremaneira, o que criando mais uma 

vez um discurso purista, essencialista e polarizador.  

 Em entrevista, Porto-Gonçalves (2015) que trabalha o movimento decolonial na 

geografia brasileira há muitos anos, aponta o caráter contraditório do pensamento universal 
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capaz de responder sozinho a tudo e a todos em qualquer tempo e espaço. Além de pontuar a 

circunstancialidade do conhecimento, há de se reconhecer que conhecimento está na vida, não 

há grupo social, povo ou etnia que não produza conhecimento, disse o geógrafo em entrevista 

à revista argentina Cardinnalis, citando os trabalhos dos chilenos Humberto Maturana e 

Francisco Varella, do colombiano Orlando Fals Borda e do brasileiro Paulo Freire como 

exemplos basilares dessa concepção. Para Porto-Gonçalves (2015, p. 263) 

Hay que establecer diálogo de saberes entre lo que se produce en las 

universidades y en la vida. Hay una crisis abierta del conocimiento 

hegemónico que ha sido impuesto al mundo desde la Europa noroccidental y 

que se manifiesta en la búsqueda por la interdisciplinaridad, 

multidisciplinariedad o transdisciplinaridad, o sea la disciplinariedad está 

en crisis. 

 O geógrafo compartilha do Diálogo de saberes, defendido por Enrique Leff (2009), 

todavia o brasileiro destaca que diálogo acontece entre partes de igual poder. Sendo ilusório 

pensar que os grupos subalternizados são ouvidos na ciência, a qual muitas vezes ainda 

(re)produz trabalhos que querem colonizar o outro, já que inferiorizar, traduzir e comparar 

contextos não comparáveis também é colonizar. Nessa mesma entrevista, recorrendo a 

Boaventura de Souza Santos, Porto-Gonçalves comenta acerca do desperdício da experiência 

e relata o quanto poderíamos aprender com as experiências dos povos deste Sul.  

 Ao ouvir os Mestres artesãos e colocar-me a pensar o conhecimento ancestral na 

América Latina enquanto possibilidade de desdobramento de uma Geografia-Sul, o 

conhecimento está nessa abertura à experiência e se mostra para além da disciplinarização. As 

falas dos mestres que descrevem as madeiras claras e escuras, moles e duras, d´água e da terra 

firme, com as quais se produz tambores, está impregnada de Biologia e Ecologia; ao 

descrever a noção de valor econômico de cada madeira, ou sobre as técnicas e aprendizados 

acerca desse modo de produzir e se relacionar com a terra, emergem saberes da História e da 

Geografia, e também Sociologia e Antropologia. Para tanto, não é necessário que se 

objetifique a fala dos mestres artesãos, analisando palavra por palavra, fragmentando e 

amputando os sentidos para que se encontre ideias a prioris nos mestres, disciplinarizando 

suas práticas. O papel do cientista não é dar voz, porque eles já o têm, é deixar que eles falem 

e amplifiquem e propaguem esses saberes e valores outros. Por isso, aqui não trago a citação 

ipsis literis das falas dos mestres nos trabalhos de campo, mas cada linha dessa Geografia-Sul 

versa com o que eles compartilharam comigo (não escrevo sobre eles, a partir de minha 

interpretação e tradução, mas com eles).  
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Desafios ao giro decolonial na geografia brasileira 

 

 Concordando com Victoria Alvarado, Pineda Muñoz, e Correa Tello (2017, p. 44) 

―Aprender a escuchar es tan difícil como aprender a pensar, más aún cuando se trata de 

escuchar una multitud de voces historicamente acalladas por el claustro academicista de 

estos tiempos‖, o desafio a constituição de um pensamento Sul abrange outras perspectivas e 

posturas. Essa problemática tratada em ―Polifonías del Sur: desplazamientos e desafíos de las 

Ciencias Sociales‖ (2017) também é compartilhada, em diferentes modos, pelos geógrafos 

brasileiros Valter Carmo da Cruz (2017) e Carlos Walter Porto-Gonçalves (2008, 2015).   

 O giro decolonial emerge de outras vozes e incita outras metodologias, outras 

linguagens, estéticas, outros lugares, territórios e paisagens. Para Cruz (2017, p. 30-32), uma 

geografia inspirada nas Epistemologias do Sul ainda está por se fazer, apesar de esforços 

iniciais já seres notados. O geógrafo atribui sete desafios para que o pensamento crítico da 

geografia brasileira se aproxime com mais consistência das contribuições decoloniais (grifos 

da autora):  

1) Construção de um pensamento descolonial enraizado nas especificidades e 

singularidades da formação socioespacial brasileira. Hoje grande parte das formulações 

teórico-conceituais do chamado pensamento descolonial está referenciada na realidade de 

países andinos (Bolívia, Peru, Equador, etc.) que têm muitas afinidades e proximidades com a 

realidade brasileira, mas também importantes diferenças de sociodiversidades. 

2) Construção de um pensamento que efetivamente realize um giro espacial/territorial. 

É preciso ultrapassar a ideia que esse debate tem a ver com certas temáticas, situações e 

sujeitos específicos. As categorias, conceitos e noções geográficas têm sido incorporadas de 

forma parcial e precária, reduzindo a geograficidade a metáforas espaciais. 

3) Ultrapassar o debate epistêmico e teórico abstrato, para experiências, casos, situações 

concretas que permitam superar os excessos de uma leitura abstrata que essa perspectiva 

tanto critica e seja capaz de oferecer uma ontologia descolonial do presente.  

4) A grande maioria das teorias e dos conceitos operam com uma leitura 

macrossociológica e uma perspectiva histórica de longa duração tomando como referência a 

ideia de sistema mundo moderno-colonial como centro de referência interpretativa. Essa 

leitura macro escalar é importante, contudo, essa escolha metodológica dificulta a 

compreensão multiescalar em termos espaço-temporais de práticas e experiências 
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concretas, nas quais se pode identificar dispositivos da colonialidade do poder, do saber, do 

ser e da natureza. É fundamental construirmos uma leitura multiescalar que ao mesmo tempo 

seja capaz de compreender em termos macro e micropolíticos.  

5) Descolonizar impõe o desafio da invenção, da criação e de novas metodologias de 

investigação, bem como o desafio de trabalhar com novas formas de linguagem. 

Precisamos encontrar metodologias, linguagens e formas de expressão que possam traduzir a 

experiências e os saberes de grupos subalternizados em um registro descolonial.  

6) Construção de uma estética descolonial. O giro descolonial com implicações 

ontológicas necessita não só de uma nova epistemologia, de uma política e um nova ética, 

necessita também de novas referências estéticas/poéticas. É preciso vermos o potencial 

descolonizador que nos chega através da dimensão da sensível, da arte, e não simplesmente 

pela via da racionalidade. Os potenciais imagético, metafórico, narrativo e sonoro são 

essenciais para construirmos o exercício cotidianos dessa descolonização. 

7) A colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza está presente em nosso 

habitus. Mas, sem dúvida, é na escola e na universidade que somos sistematicamente 

submetidos a um processo de colonização de nossos sentidos de vida. Não é possível pensar 

um esforço de descolonização que não passe pela construção de novas práticas de 

descolonização epistêmica, mas também pedagógica, que esteja expressa nos currículos, 

nas metodologias de ensino, nas avaliações, etc. a universidade e a escola precisam se 

descolonizar, nós professores precisamos pensar em pedagogias outras. 

 

Considerações finais 

 

 O intento desde trabalho foi sinalizar a importância dos eventos científicos para a 

aglutinar, fomentar e ampliar as discussões, inclusive com a produção de livros e constituição 

de redes de pesquisas/pesquisadores na divulgação de temáticas e metodologias científicas 

mais recentes que emergem deste Sul – quiçá esse evento na UNESP Rio Claro também colha 

frutos. A escolha de dialogar o ―giro decolonial‖ a partir do conhecimento ancestral na 

América Latina em emergência a construção de uma Geografia-Sul parte da experiência do 

doutorado em desenvolvimento e, principalmente, de experiências de trabalho de campo, nas 

quais a convivência com os mestres que produzem tambores remetem às discussões 

decolonias de diálogo de saberes, interculturalidade e interdisciplinaridade, conhecendo desde 
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o Sul e propondo para além do Sul, inclusive com outros métodos científicos tal como a 

Fenomenologia. Sem, contudo, camuflar algumas das incoerências já desveladas por autores 

que criticam certas posturas decoloniais (CAHEN, BRAGA, 2006; GUADARRAMA, 2018) 

e/ou já pautam novos desafios à Geografia, como os brasileiros Porto-Gonçalves (2008, 2015) 

e Cruz (2017), apontando a urgência de estudos concretos de articulação de escalas, criação 

de novas metodologias, linguagens, conceitos e estéticas via contribuições decoloniais.  
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Resumo:O presente artigo tem o objetivo de demonstrar a interrelação e conexão religiosa dos municípios 

catarinenses de Nova Trento e Imbituba construindo um olhar pela fenomenologia. Para que seja possível fazer 

apontamentos ao observar a influência dos milagres de Santa Paulina na transformação do espaço por meio da 

fenomenologia. Destaca-se que o recorte dos municípios catarinenses tem relação direta com a Santa Paulina, 

por ter vivido em Nova Trento/SC e por seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica Romana ter 

ocorrido em Imbituba/SC. Para tanto, inicialmente foi necessária a aplicação do método bibliográfico, por meio 

da abordagem qualitativa. O presente artigo é parte integrante da pesquisa que está sendo desenvolvida pelos 

autores no Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná, na qual pretende-se 

proporcionar novos conhecimentos no campo da geografia. 
Palavras-chave:Santa Paulina; Interrelação e Conexão; Nova Trento/SC; Imbituba/SC; Fenomenologia. 

 

 

Resumne:El presente artículo tiene el objetivo de demostrar la interrelación y salida religiosa de los 

municipios catarinenses de Nova Trento e Imbituba, construyendo una mirada por la fenomenología. La 

influencia de los milagros de Santa Paulina en la transformación del espacio por medio de la fenomenología. Se 

destacan que el recorte de las ciudades catarinenses tiene acceso directo a Santa Catarina, por haber vivido en 

Nova Trento/SC y por su primer milagro promovido por la Iglesia Católica Romana haber ocurrido en 

Imbituba/SC. Para ello, está lista la aplicación del método bibliográfico, por medio del abordaje cualitativo. El 

presente artículo es parte integrante de la investigación que está siendo desarrollada por los autores en el 

Programa de Postgrado en Geografía de la Universidad Federal de Paraná, en el área de desarrollo de nuevos 

conocimientos en el campo de la geografía. 
Palabras clave:Santa Paulina; Interrelación y conexión; Nueva Trento / SC; Imbituba / SC; La 

fenomenología. 
 

 

Introdução 

 

Atualmente Santa Paulina é um dos símbolos do catolicismo no Estado de Santa 

Catarina, teve  grande repercussão os dois milagres considerados pela Igreja Católica Romana 

que ocorreram em território brasileiro. O seu legado conta com milhares de fiéis, devotos e 

peregrinos. Ela também ficou conhecida como Madre Paulina ou Irmã Paulina do Coração 

Agonizante de Jesus. O nome de Santa Paulina era Amábile Lúcia Visintainer. 
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É importante ressaltar inicialmente o fato de que Santa Paulina viveu em território 

catarinense - viveu parte de sua vida em Nova Trento/SC - entre outros lugares - e o seu 

primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica Romana ocorreu em Imbituba/SC. O 

presente texto tem como meta demonstrar a interrelação das espacialidades religiosas de Nova 

Trento e Imbituba a partir de um olhar fenomenológico.   

No município de Nova Trento está localizado o Santuário de Santa Paulina e em 

Imbituba está sendo construído um complexo turístico religioso em homenagem a Santa 

Paulina, com previsão para a inauguração no ano de 2018. A partir desse contexto é possível 

observar as transformações ensejadas pela institucionalidade do carisma de Santa Paulina a 

partir de uma fenomenologia e da prática religiosa. 

A utilização da metodologia qualitativa ocorreu devido a complexidade, vez que ―a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa‖ (PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p. 70). Conforme Minayo (2004) a 

pesquisa qualitativa ―[...] trabalha com o universo de significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes‖(p.21). O presente trabalho justifica-se pela 

relevância da religião e suas práticas como tessitura das diversas espacialidades religiosas 

vivenciadas no Santuário de Santa Paulina. 

 

Interrrelação das espacialidades religiosas de Nova Trento e Imbituba 

 

Ao descrever o significado de interrelação, Vieira (2003, p.388)  conceitua que ela ―é 

a relação mútua entre duas ou mais consciências e /ou coisas, objetos inanimados, fatos, 

fenômenos, realidades e assuntos, nesta ou em várias dimensões consciências[...]‖. 

Fundamentando a afirmação aduz que é ―porque existe o elo de causalidade real entre alguns 

dos elementos ou porque dependem de causas comuns‖ (VIEIRA, 2003, p. 338).  

No caso específico da espacialidade religiosa no âmbito da devoção à Santa Paulina 

pode-se concluir que a interrelação entre os municípios de Nova Trento e Imbituba é 

motivado por: (i) o fenômeno religiosos considerando a experiência de vida de Santa Paulina 

em Nova Trento/SC e a primeira atribuição milagrosa reconhecida pela Igreja Católica 

Romana em Imbituba/SC; e, (ii) a edificação do Santuário Santa Paulina em Nova Trento/SC 

e Monumento à Santa Paulina que está em Imbituba/SC. 
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Os milagres provenientes das figuras de Santos são expressões de fé especificas da 

igreja católica. Existe uma devoção direcionada para estas figuras, decorrentes de sua história 

de vida, da expressividade de sua resiliência, da caridade, da pobreza da castidade. Construído 

a partir da representação simbólica que se constitui na devoção. No caso de Santa Paulina, a 

grandiosidade de sua obra e o seu exemplo de vida conduzem a fé, a oração e os pedidos de 

graça. Os primeiros devotos acreditavam, e os seguidores atuais ainda creem, que a Santa 

Paulina é capaz de realizar milagres, pois está em um plano elevado, em contato com Deus e 

outros mitos de influência espiritual elevada.   

Nenhuma prática social é redutível unicamente aos seus elementos físicos e 

materiais. É necessário que esta se realize numa rede de sentidos e que 

ultrapasse a segmentação dos gestos individuais. Nessa perspectiva, o mito 

construído ou em construção, expressa uma experiência cotidiana, um 

imaginário vivido, coletivamente, além de ressaltar o modo pelo qual as 

relações sociais se estabelecem (ANSART, 1978. Apud: OLIVEIRA, 2010, 

p.135).  

 Oliveira (2010) explica que as pessoas realizam peregrinações, caminham em direções 

de santuários, buscam refúgios e espaços sagrados sempre em busca de algum tipo de milagre. 

―As bênçãos, a proteção, os milagres correm de boca em boca, alongando a fila de novos 

adeptos. Contar a proteção recebida em tal circunstância fica sendo a maneira de pregar e de 

propagar a vida dos santos‖ (OLIVEIRA, 2010, p.135).  

A conexão da casualidade dos fenômenos tem relação direta com o símbolo religioso.  

Diz-se que Santa Paulina é um símbolo religioso em decorrência de sua representação, um 

exemplo de conexão é a peregrinação. 

Oliveira (2010) explica que as pessoas realizam peregrinações, caminham em direções 

de santuários, buscam refúgios e espaços sagrados sempre em busca de algum tipo de milagre. 

Nesse sentido ainda aduz que ―As bênçãos, a proteção, os milagres correm de boca em boca, 

alongando a fila de novos adeptos. Contar a proteção recebida em tal circunstância fica sendo 

a maneira de pregar e de propagar a vida dos santos‖ (OLIVEIRA, 2010, p.135).  

Em Imbituba/SC, conforme relataram Oliveira e Zotz (2003) ocorreu o primeiro 

milagre atribuído a Paulina, em setembro de 1966. Uma moça chamada Eluíza Rosa de Souza, 

grávida de sete meses de gravidez, descobre que tem um feto já morto em seu ventre há 

meses. Removida as pressas para o centro cirúrgico para extração do natimorto, ocorre a 

revisão do útero, seguida de uma intensa hemorragia e choque, quadro clínico considerado 

pela medicina como irreversível.  
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De acordo com Oliveira e Zotz (2003) As enfermeiras iniciam uma corrente de oração 

e colocam uma imagem de Madre Paulina sobre a cama de paciente. Milagrosamente Eluíza 

sobrevive e se cura de todos os males físicos de seu corpo. As autoras relatam que no ano de 

2002, aos 59 anos de idade e gozando de perfeita saúde, a devota comemora a canonização de 

Santa Paulina, rezando e lhe rendendo louvores.   

 A seguir poderemos observar uma síntese da cronológica dos fatos e expressões de fé 

em Santa Paulina – após a beatificação - que demonstram a interrelação e a conexão entre os 

municípios catarinenses de Nova Trento e Imbituba. 

No ano 1991 posteriormente a Beatificação de Madre Paulina o turismo e a busca 

religiosa no município de Nova Trento/SC foi intensificada. Em 19 de março de 1997 Dom 

Eusébio Oscar Sheid, à época arcebispo metropolitano, assinou o Decreto para que a Capela 

de Nossa Senhora de Lourdes, da Paróquia de São Virgílio ficasse os cuidados da 

Congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição em Nova Trento/SC, mencionando no 

referido decreto o fluxo crescente de peregrinos que buscavam a região onde Amabile Lúcia 

Visintainer iniciou a sua obra viveu - Registrado na Chancelaria por Pe. Henrique Hernesto 

Cervi, Chanceler, reg. sob o nº 046/97 L. Prot. nº 16. (DECRETO BISPADO  nº 046/97). 

Em 7 de novembro de 1997 foi publicada e assinada a Lei Estadual nº 10.568/97 

reconhecendo o município de Nova Trento como ―Estância Turístico-Religiosa‖ no Estado de 

Santa Catarina, pelo Governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. (SANTA CATARINA, 

1997).  

Levando em consideração o fluxo de fieis, a declaração do Município de Nova Trento 

como ―Estância Turístico-Religiosa‖, perspectivas de crescimento religioso e 

desenvolvimento local. No ano de 1998 houve a criação e construção do Santuário Madre 

Paulina, foi decretada por Dom Eusébio Oscar Sheid – Decreto Registrado na Chancelaria por 

Dr. Enio de Oliveira Matos, Vice-Chanceler, reg. sob o nº 152/98 L. Prot. nº 17 (DECRETO 

BISPADO nº 152/98). O Decreto Bispado também promoveu outras determinações em 

relação à organização e atribuições para o Santuário Madre Paulina. 

No ano de 2002 houve a canonização de Madre Paulina pela Igreja Católica 

Apostólica Romana que deu reconhecimento global de seus santificados e dos seus milagres – 

e que ocorreram no Brasil (o primeiro milagre ocorreu no Estado de Santa Catarina e o 

segundo milagre ocorreu no Estado do Acre)  - aumentando consideravelmente a busca pelo 

turismo religioso e por peregrinos religiosos em Nova Trento/SC (BESSEN, 2016). 
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No ano de 2003, iniciaram-se as obras do Templo de Santa Paulina no município de 

Nova Trento/SC, as quais perduraram por 926 dias. Em 22 de janeiro de 2006, o Templo é 

inaugurado, transformando-se primeiramente em um local onde se professa a fé católica 

diante do símbolo mítico de Paulina, mas também um centro turístico referência em nível 

nacional e internacional (SANTOS, PERES-NETO, 2016).   

No ano de 2010 houve alteração da Lei Estadual nº 10.568/97, alterando o artigo 1º 

―Reconhece o município de Nova Trento como Capital Catarinense do Turismo Religioso‖, 

para ―Fica o Município de Nova Trento reconhecido como a Capital Catarinense do Turismo 

Religioso‖, conforme a Lei Estadual 15.184/10. (SANTA CATARINA, 2010).  

Em 2015 foram consolidadas as leis que conferiam denominação adjetiva aos 

Municípios catarinenses onde o município de Nova Trento passou a cumular duas 

adjetivações de cunho religioso, conforme a Lei Estadual n° 16.722/15, sendo I) ―Estância 

turístico-religiosa― (Lei Estadual nº 10.568/97) e II) ―Capital Catarinense do Turismo 

Religioso― (Lei Estadual nº 15.184/10), conforme seu anexo I (SANTA CATARINA, 2015).  

O município de Nova Trento/SC acumula adjetivações religiosas, quais sejam 

―Estância turístico-religiosa― e ―Capital Catarinense do Turismo Religioso― por conta da 

expressão de fé e praticas em devoção imateriais em seu território. Muitas são as formas 

materiais de representação de fé em seu território.  

Já município de Imbituba/SC pretende entrar na rota do turismo religioso 

(GIOVANAZ, 2016), entretanto até o presente momento ainda não possui nenhuma 

adjetivação religiosas conferida pelo Estado de Santa Catarina. No município de Imbituba/SC 

ocorreu o primeiro milagre reconhecido de Santa Paulina. Isso porque o município de 

Imbituba/SC está construindo um monumento de Santa Paulina em seu território com a 

pretensão de incluir o município na rota do turismo religioso.  

O monumento em forma de estátua terá 46,5 metros de altura - maior que o Cristo 

Redentor do Rio de Janeiro - ficará localizado no topo do morro Mirim que tem 

aproximadamente 280 metros de altura. O lançamento do projeto ocorreu em abril de 2014, o 

referido projeto prevê também a construção de um grande complexo turístico que contará com 

cerca 17.000 m² e nele haverá um museu que demonstrará a trajetória da  Santa 

Paulina(GIOVANAZ, 2016). 

De acordo com Aviz (2016) o espaço será arborizado e terá 4 mil metros quadrados, 

destacando ainda que 
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Dentro dele serão colocados murais com a história de Santa Paulina, escrito 

em quatro idiomas. O monumento poderá ser visto em um raio de 15 

quilômetros. O local também terá um mirante com uma vista panorâmica de 

toda a cidade. Todo o projeto do Complexo Turístico Religioso deve ficar 

concluído em até cinco anos e terá cerca de 17 mil metros quadrados de área.  

A previsão de abertura para a visitação do complexo turístico ocorrerá no ano de 2018. 

Quando concluído o monumento de Santa Paulina será um dos maiores monumentos 

religiosos do Brasil. 

 

Fenomenologia: Considerações ao Santuário Santa Paulina e ao Monumento Da Santa 

Paulina 

 

A compreensão da realidade fenomênica da religião é reconhecida na constituição do 

Santuário de Santa Paulina. Nesse sentido (Gil; Gil Filho, 2010) afirmam que: 

A constituição do Santuário de Santa Paulina, além de suas repercussões 

óbvias de caráter político e econômico, referenda a própria estrutura em que 

a forma simbólica de religião conforma a realidade fenomênica da religião. 

(p. 121) 

Por meio do fenômeno religioso todas as estruturas serão consideráveis. Segundo Gil 

Filho (2016, p. 65) ―O fenômeno religioso reserva segredos específicos que necessitam de 

chaves teórico-metodológicas especiais para abri-los‖. A relação direta da pesquisa tem aporte 

nas práticas religiosas católicas romanas institucionalizadas que estão ligada à experiência de 

criação e de peregrinar entre lugares sagrados.  
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Figura 1 - Fotografia do Santuário Santa Paulina 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 18/09/2017 às 08:16. 

 

Para (Gil; Gil Filho, 2010, p. 121) ―[...] o Santuário não é somente um local sagrado, 

mas parte de uma totalidade estrutural que é o espaço sagrado plasmado pela religião‖. Sendo 

assim, conclui que: 

Amabile Lúcia Visintainer é incorporada, sob unção eclesiástica, como Santa 

Paulina e assim resinificada diante da comunidade dos fiéis. A despeito da 

geopolítica religiosa que tal processo encerra, existe a devoção sincera do 

crente na qual Santa Paulina é parte indelével das representações religiosas 

que edificam o universo de vida do ser religioso em suas práticas cotidianas. 

(Gil; Gil  Filho, 2010, p. 122) 

De acordo com Gil Filho (2016, p.66) ―De certo modo o mundo plasmado 

simbolicamente remete também a estrutura do pensamento  religioso‖.  Sendo assim, o mundo 

contem expressões humanas materializadas pela expressão de fé – que nem sempre são 

planejados antes da sua materialização. Porém algumas materializações exigem prévio 

planejamento e projetos específicos. Um exemplo desta materialização é o Santuário Santa 

Paulina – que já se encontra consolidado – e o outro exemplo é o Monumento à Santa Paulina 

que está em fase de construção. 
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Figura 2 - Projeto da construção do Monumento à Santa Paulina 

 
Fonte: Município de Imbituba/SC. Prefeitura Municipal de Imbituba/SC. Disponível em: 

<http://static.fecam.com.br/uploads/645/imagens/1546128.jpg>. Acessado em 18 de abril de 2017.   

 

O trajeto da Peregrinação entre os municípios catarinenses de Nova Trento à Imbituba 

é anual – iniciou-se no ano de 2006, ocorre todo o mês de setembro em data aproximada ao 

acontecimento do primeiro milagre de Santa Paulina. O trajeto da peregrinação de Imbituba à 

Nova Trento também é anual e ocorre no mês de abril próximo à Páscoa – esta peregrinação 

ocorre desde o ano de 2002. No ano de 2017 a autora acompanhou os peregrinos da 11ª 

caminhada a terra do primeiro milagre de Santa Paulina, pelos seus 210 km. 

A peregrinação passa alguns municípios catarinenses, partindo de Nova Trento, 

passando por São João Batista, Major Gercino, Angelina, Rancho Queimado, Águas Mornas, 

São Bonifácio, São Martinho, Vargem do Cedro, São Luís, Imaruí, até chegar em Imbituba. 

Os peregrinos fazem camisas para a peregrinação. Durante o trajeto os peregrinos passam por 

diversas grutas, cruzes de via sacra, imagens religiosas e outros símbolos religiosos da igreja 

católica. Além disso, o trajeto inclui locais sagrados, tais como: santuários, conventos, 

seminários, capelas, igrejas e etc.  

Outra observação mencionada foi oriunda da experiência da autora em acompanhar os 

peregrinos durante a peregrinação entre os municípios catarinenses de Nova Trento à 

Imbituba em setembro de 2017. É possível pensar em futuramente fazer um mapeamento 
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geográfico pontual dos elementos simbólicos religiosos e locais sagrados – dentro daquele 

conjunto de crenças - que compõe o trajeto da peregrinação. 

Nesse caso a razão dos lugares sagrados e das peregrinações não ocorreu apenas em 

razão dos reconhecimentos dos milagres de Santa Paulina, mas também por razões de fé dos 

fiéis. A ligação que possibilita traçar a linha imaginária dos territórios, entre o município que 

ela viveu (Nova Trento/SC – onde está localizado o Santuário de Santa Paulina) – como já 

visto anteriormente, e o onde ocorreu o primeiro milagre reconhecido pela igreja 

(Imbituba/SC – onde está sendo construído um complexo turístico religioso que erguerá o 

monumento para homenagear Santa Paulina). 

 

Considerações Finais 

 

O legado da apropriação do carisma de Santa Paulina na institucionalização do 

Santuário seria a base de articulação de espacialidades religiosas que transformação a região 

de Nova Trento/SC e Imbituba/SC. Assim como, a repercussão dos milagres de Santa Paulina 

do local ao global. 

É importante ressaltar o fato de Santa Paulina foi a única santa a viver em território 

brasileiro e que a pessoa que recebeu o seu primeiro milagre reconhecido pela Igreja Católica 

Romana está viva e mora em Imbituba/SC. É necessário ter acautelado ao tratar de 

fenomenologia, com um olhar sensível e criterioso dos fenômenos que ocorrem no espaço. É 

possível dizer que os milagres de Santa Paulina teriam influenciado e continuam a influenciar 

na transformação do espaço do estado de Santa Catarina. 

Diante do exporto podemos notar a interrelação entre os municípios de Nova Trento e 

Imbituba na espacialidade religiosa no âmbito da devoção à Santa Paulina levando em 

consideração: (i) o fenômeno religiosos considerando a experiência de vida de Santa Paulina 

em Nova Trento/SC e a primeira atribuição milagrosa reconhecida pela Igreja Católica 

Romana em Imbituba/SC; e, (ii) a edificação do Santuário Santa Paulina em Nova Trento/SC 

e Monumento à Santa Paulina que está sendo construído em Imbituba/SC. Já conexão entre 

Nova Trento e Imbituba é oriunda da casualidade dos fenômenos e tem relação direta com o 

símbolo religioso de Santa Paulina de representação e expressão de fé. 

Até hoje o Santuário de Santa Paulina tem grande representação territorial e continua 

produzindo transformações no espaço. A interrelação e a conexão gerada por Santa Paulina e 
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pelo reconhecimento dos milagres contribuíram para as transformações espaciais no Estado de 

Santa Catarina. 
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Resumo:O objetivo deste trabalho foi discutir a importância do espaço para a manutenção cultural, tema que 

não é novo na geografia. Entretanto, o enfoque se deu no papel do espaço, analisado pela categoria de Lugar, e o 

seu papel para a preservação da cultura alimentar. Isto é, buscou destacar a cozinha como um lugar importante 

para a permanência da cultura alimentar e, ao mesmo tempo, como a alimentação cotidiana, concomitante, 

reafirma o lugar e o local. A metodologia utilizada consiste em uma análise exploratória da bibliografia, bem 

como as experiências cotidianas dos autores nos diversos espaços que fazem parte do espaço de vida dos 

mesmos. Os resultados demonstraram a importância da articulação teórica para pensar os fenômenos cotidianos e 

a importância do espaço para a manutenção dos costumes, práticas e alimentos que compõe uma cultura, 

especificamente, a cultura alimentar no Brasil.  

Palavras-chave:Lugar; Cultura Alimentar; Geografia Cultural  

 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo fue discutir la importancia del espacio para el mantenimiento cultural, 

tema que no es nuevo en la geografía. Sin embargo, el enfoque se dio en el papel del espacio, analizado por la 

categoría de Lugar, y su papel para la preservación de la cultura alimentaria. Esto es, buscó destacar la cocina 

como un lugar importante para la permanencia de la cultura alimentaria y, al mismo tiempo, como la 

alimentación cotidiana, concomitante, reafirma el lugar y el local. La metodología utilizada consiste en un 

análisis exploratorio de la bibliografía, así como las experiencias cotidianas de los autores en los diversos 

espacios que forman parte del espacio de vida de los mismos. Los resultados demostraron la importancia de la 

articulación teórica para pensar los fenómenos cotidianos y la importancia del espacio para el mantenimiento de 

las costumbres, prácticas y alimentos que componen una cultura, específicamente, la cultura alimentaria en 

Brasil. 

Palabras clave:Lugar; Cultura Alimentaria; Geografía Cultural 

 

 

Introdução 

 

A multifacetada característica do alimento permite observá-lo pela ótica dos diversos 

campos do saber, seja ele científico ou não. No âmbito científico, pensar em alimento, é 

pensar em um leque de possibilidades de pesquisas que são encontradas nas ciências naturais 

(modificações e melhoramentos genéticos, estrutura química e física dos alimentos, etc), nas 

ciências humanas, sociais e sociais aplicadas (cultura alimentar, políticas públicas, 

agroecologia, geografia dos sabores, distribuição desigual da fome, cadeia produtiva, etc.). 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1003 

Nessas diferentes óticas, o alimento é ao mesmo tempo um ser vivo, uma mercadoria, 

um direito social, uma cultura, entre outros. Entretanto, tais especificações não são 

antagônicas, apesar de poderem ser divergentes, o que requer análises que contemplem mais 

de uma ótica que, geralmente, está associada a um campo disciplinar específico. A Geografia 

sendo uma ciência que analisa, interpreta e explica os fenômenos espaciais não pode, e não o 

faz como um todo, abdicar de discutir temas correlatos com o alimento que tanto afetam a 

sociedade brasileira. 

Trabalhos como o de Josué de Castro e sua Geografia da Fome, reforçam a 

importância do componente espacial quando se fala de alimento ou, como no caso, a falta 

dele.  Por isso, o objetivo deste artigo é discutir a categoria geográfica de lugar e sua relação 

com a cultura alimentar no Brasil. A adoção de tal perspectiva permite discussões relevante 

no âmbito dos dois campos de produção do saber, na medida em que, a cultura alimentar no 

país é ambígua, com a disseminação do binômio arroz-feijão e ao mesmo tempo possui 

especificidades regionais e intraregionais e a cozinha possui uma importância significativa 

para a criação e manutenção dos laços afetivos familiares. Nesse sentido, a categoria de lugar 

aparece de forma concomitante à mesa dos brasileiros, através dos alimentos locais e também 

na mesa da cozinha, como um espaço importante de hábitos afetivos das famílias do país. 

Para tal, a metodologia desta pesquisa é essencialmente bibliográfica e com base na 

experiência dos autores quanto ao papel da cozinha no cotidiano dos brasileiros. 

Perpassando toda a análise bibliográfica e experiencial a categoria de lugar como um espaço 

um espaço dotado de significado e experenciado (TUAN, 1983). Ou seja, a cultura alimentar 

brasileira e a cozinha, bem como as relações que ali se dão, serão analisadas sob a ótica da 

categoria de lugar.  

 

A Cultura Alimentar No Brasil 

 

 ―Navegar é preciso para buscar alimentos‖, a frase do livro do Raul Lody (2008), 

remete a aproximação com a necessidade de descobrir novas identidades de povos e culturas. 

A cultura alimentar no Brasil é enriquecedora e cheia de variações, misturas de tradições, 

ingredientes, adaptações ao clima e fruto das navegações. Partilha na mesa diversos lugares: 

[...]unem-se cozinhas tão organizadas como a dos conventos medievais da 

Europa no preparo de peixes e de outros frutos do mar [...] somam-se a tudo 

isso as culturas do Norte da África, com o cuscuz, as frutas secas[..] A Índia 
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e a China e seus novos aromas vêm se juntar com os gostos da canela, do 

cravo, do gengibre e do açúcar, que é asiático (LODY, 2008, p.38-39). 

As navegações como exposto por Lody (2008, p.32) expôs o Brasil e pluralizou a 

nossa cultura alimentar, então o que podemos definir por cultura alimentar?. No Brasil como 

bem descrito por Maciel (2002), cultura alimentar é um fenômeno social, pois a alimentação 

não se restringe a ser uma resposta de sobrevivência, os indivíduos necessitam sobreviver, por 

isso alimentam-se, mas, eles sobrevivem de maneira particular, culturalmente forjada e 

culturalmente marcada. 

Dentro desse processo de construção histórica da cultura alimentar no Brasil o 

alimento desempenha um papel importante nas relações humanas, podendo até ser agente 

modificador. Como bem definiu Fischler (1988, p.275): ―Os alimentos representam a ligação 

mais primitiva entre a natureza e cultura, fazendo parte da raiz de um povo, uma comunidade 

ou um grupo à sua terra e à alma de sua história‖ [traduzido pelos autores].  

Comer representa muito mais que a atribuição etimológica que é dada ao alimento, é o 

ato que propicia as significações que são elencadas e de intimidade, existindo um 

investimento psicossocial no processo de escolha dos alimentos e a cultura alimentar que 

contextualiza tudo isso.  

No Brasil, a ideia de cultura atrelada à formação de uma identidade, especialmente a 

cultura alimentar, foi bem observada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, ao 

destacar que:  

O paladar defende no homem a sua personalidade nacional. É dentro da 

personalidade nacional e regional que prende o indivíduo de modo tão 

íntimo às arvores, às águas, às igrejas velhas do lugar onde nasceu, onde 

brincou menino, onde comeu os primeiros frutos proibidos (FREYRE, 2002, 

p 64). 

O autor Antônio Candido em Os parceiros do Rio Bonito (1964, p.33) apresenta a 

alimentação como os meios de sustento de um grupo e que não podem ―ser compreendidos 

separadamente do conjunto das reações culturais‖, justificando que a vida em grupo se 

constrói e se unifica em função do alimento, assim o autor desfaz a dicotomia alimentação e 

cultura, unificando-os de forma que demonstre uma relação concomitante de construção.  

Embora alimentar-se seja uma ação individual, corroborando com o sentido tão 

primitivo como a busca pelo alimento, não basta dizer que as pessoas comem apenas por uma 
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questão biológica, pois o senso de comer unifica-se com o alimento e não se desintegra dos 

aspectos que envolvem a reprodução social e história produzida.  

Para os seres humanos, alimentar-se nunca foi uma atividade unicamente biológica, 

ela tem relação com o passado, histórias próprias, relação com as diversas técnicas 

empregadas para encontrar, processar, preparar, servir e consumir os alimentos, tais atividades 

variam culturalmente e possuem significações que o coletivo atribui (MINTZ, 2002). 

Pinto e Silva (2005) faz um resgate antropológico da cultura alimentar no Brasil, em 

que analisam a cozinha colonial brasileira. Já na introdução de Farinha, Feijão e Carne-Seca 

é apresentado fragmentos do depoimento de Saint-Hilaire, de Debret e do príncipe 

Maximiliano Von Wied-Neuwied, os três viajantes estrangeiros no Brasil oitocentista. Os 

viajantes não têm objetivo etnográfico, mas registram um modo de vida na qual acabam tendo 

que se integrar: ―Famintos e sem perspectivas de mantimentos suficientes para abastecê-los, 

os portugueses se entregaram, sem demora, à culinária local‖ (PINTO E SILVA, 2005, p.25). 

A alimentação, nesse contexto, se converte num ponto muito sensível da experiência 

estrangeira, uma vez que contrapõe a necessidade da alimentação ao referencial cultural ao 

qual se está habituado. Assim, a cultura alimentar vai ganhando novos significados devido às 

transformações espaciais.  

Esse processo de mudança de hábito é um ponto importante de discussão, pois o 

indivíduo preserva sua alimentação devido à construção do hábito, e este é construído pelas 

experiências socioculturais com base no sabor, custo, acessibilidade ou conveniência do 

alimento (CASCUDO, 2004). 

A palavra hábito vem do latim habituse significa ―uma disposição constante ou 

relativamente constante para ser ou agir de certo modo‖, confunde-se hábito com costume, 

porém como costume o hábito aponta para uma ―ação originalmente espontânea ou livre que 

depois se fixa com o exercício, de tal forma que pode ser repetida sem a intervenção do 

raciocínio e da consciência, portanto mecanicamente‖(DEWEY apud ABBAGNANO, 1999, 

p. 496). O hábito, no entanto, não é definido como uma ação mecânica, mas sim como uma 

atitude significativa, contextualizada e fruto de uma disposição adquirida  

Por isso, vale ressalta o hábito alimentar como constituidor da cultura alimentar 

sempre foi mediado por regras dialéticas, com diversas origens e finalidades, elaboradas a 

partir de diversas formas de saber, como conhecimento científico, o senso comum e as 

religiões (CANESQUI, 1988).  
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A construção da linguagem pelo alimento é antiga, nos banquetes de Platão o estar à 

mesa é tão importante quanto os Discursos do Amor Platônico. O partilhar o alimento na 

mesa é ainda hoje em muitos locais do Brasil, importantes pontos de encontro. Na religião 

Cristã podemos lembrar-nos da Última Ceia, imortalizada no quadro do pintor Leonardo Da 

Vinci ocorre na mesa. 

Dessa maneira, a cultura alimentar e a mesa são aspectos de destaque nas relações e 

como vimos em pequenos exemplos de como há cultura e símbolos em torno do alimentar-se. 

 

O Lugar Na Mesa Dos Brasileiros 

 

 A cultura alimentar é importante pois não considera apenas o alimento, leva em 

consideração uma série de outros hábitos que estão intrínsecos na formação de uma estrutura 

de costumes e práticas. Tais ações não estão reduzidas ao ato de comer, como colocado por 

Oliveira (2012, p.28): 

A experiência gustativa envolve, além do sabor, o cheiro, o som e a cor. A 

experiência evoca a memória, o imaginário e a identidade, transmitida 

mediante linguagens, significados e símbolos: as essências de vida e de 

permanência. 

 Essas experiências se dão em espaços diversos, mas nesse texto um espaço que possui 

um significado importante para as famílias brasileiras ganha destaque: a cozinha e, 

respectivamente, a mesa da cozinha.  

 Tratando a reunião como um dos elementos constitutivos de um lugar, Gonçalves 

(2014), mostra a importância desta para a formação de espaços que denomina de ―lugares-

sambas paulistas‖, no qual possuem um papel relevante para a manutenção de traços 

identitários e manifestações culturais.   

 O texto do autor, bem como o de Relph (2012) no qual o mesmo se apoia, remete a 

pensarmos o lugar como um espaço dotado de significados não apenas para um indivíduo, 

mas também para um grupo de pessoas que compartilham experiências com o mesmo espaço, 

ou seja, como elas se relacionam com um mundo de indivíduos, formas e conteúdo.  

 De acordo com Relph, o lugar pode ser entendido tanto como conceito, como quanto 

fenômeno da experiência vivida em um determinado espaço, e acrescenta: ―Em suma, estudar 

e promover lugar, seja de uma perspectiva humanista, radical, seja de uma perspectiva 

arquitetônica ou psicológica, é uma prática de resistência‖ (RELPH, 2012, p.21). Apalavra 
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resistência é importante quando se discute cultura alimentar, principalmente, pelos conflitos 

que possuem com um tipo de alimentação globalizado. Portanto, resistência aparece com um 

emaranhado de sentidos nesse texto, pois, estudar e promover o lugar é resistência, a cultura 

alimentar vem resistindo frente à uma cultura global alimentar e o lugar (não o estudo deste) 

tem um papel fundamental para a manutenção da cultura como espaço de resistência.  

 De acordo com Turra Neto (2015, p.55) 

É no lugar que vemos emergir territórios, onde identidade e diferença se 

confrontam e se relacionam, mediadas pela materialidade, onde as diferentes 

formações de espaço negociam sua primazia e os sentidos atribuídos à 

materialidade e aos outros.  

 Yi-Fu Tuan é decerto um dos percursores da discussão de lugar é no destaque dos 

estudos desta categoria. Segundo o autor, o lugar se diferencia do espaço por ser estruturado e 

acrescenta: 

Dos três termos: espaço, tempo e lugar, o último é o mais concreto, podendo 

ser traduzido para línguas não europeias sem dificuldades. Lugar é qualquer 

localidade que tem significado para uma pessoa ou grupo de pessoas. 

(TUAN, 2012, p.05) 

 Para Tuan, o lugar se difere do espaço a medida em que recebe definição e significado 

e para isso a experiência é um componente importante nesse processo (TUAN, 1983). O 

espaço aparece como a liberdade e o lugar como a segurança, esta advinda das práticas que 

dão sentido a um espaço, o nosso ―lar‖ é a primeira ideia de segurança que nos vem a mente, 

independentemente do contexto socioespacial local. É um processo de atribuição, ―o que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos 

melhor e o dotamos de valor‖ (TUAN, 1983, p.06). 

 Lugar como reunião traz a ideia de que o espaço reúne qualidades, experiência e 

significados. Essa reunião se dá pela relação entre o indivíduo com o espaço e entre os 

indivíduos com expressão espacial. Mas, também, permite articular o lugar como espaço de 

reunião de um grupo que atribui qualidades, experiência e significados.  

 Quando falamos da cozinha como lugar de reunião e, portanto, lugar, não nos 

referimos, especificamente, só a um lugar no sentido de um ponto ou um nó único existente 

dentre uma malha de vários nós. Nesse sentido, Huego (2016) fazendo uma análise da 

culinária das famílias em Córdoba, na Argentina, destaca a importância de comer em família 

para a manutenção dos laços familiares e da cultura alimentar. A autora mostra que comer ao 
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redor da mesa é importante para a luta histórica-nutricional das famílias, mesmo aquelas de 

menor renda.  

 De acordo Leví-Strauss (1965) o ato de cozinhar configura uma forma de atividade 

humana que é verdadeiramente universal e acrescenta: ―assim como não existe sociedade sem 

linguagem, não existe nenhuma que, de um modo ou de outro, não cozinhe pelo menos alguns 

dos seus alimentos‖ (LEVÍ-STRAUSS, 1965, p.25). Para o autor, o espaço da cozinha é um 

espaço importante de reprodução da cultura. É um lugar de encontro e de sociabilização 

técnica e cultural. 

Em oposição à manutenção dos hábitos alimentares, Botelho (2007) destaca o 

processo de disneylandização da cultura alimentar. Tal processo consiste em transformar 

elementos de diversas culturas alimentares em mercadorias exóticas em restaurantes de luxo. 

Ou seja, transformar a cultura alimentar de um grupo em algo que pareça estar fora de um 

hábito, nesse sentido, é traduzida como diferente da alimentação cotidiana e, como discutido, 

transformando (ou homogeneizando) as significações da cultura alimentar. 

Esses espaços acabam por atribuir novos sentidos à cultura alimentar e o alimento de 

um grupo e não contribuem, necessariamente, para a manutenção de uma cultura e nem um 

hábito, haja vista que, os alimentos são tratados como algo distante dos padrões alimentares 

do dia-a-dia.  

Deve-se atentar à complexidade e nuances que a temática proposta adere. 

Apresentamos até o momento a cozinha como um espaço além dos seus aspectos materiais ou 

como um local, mas um lugar dotado de simbologias e práticas que reafirmam a cultura de um 

determinado grupo.   

Entretanto, pensando na formação socio-espacial na qual as diferentes culturas 

alimentares do país estão inseridas, a cozinha é ao mesmo tempo o lugar e o local importante 

para as práticas culinárias-culturais cotidianas, como também é um espaço de convergência do 

local e do lugar onde ela está inserida. 

De acordo com Lody (2008), a mesa é o local de convergência e disseminação dos 

hábitos alimentares, seja no ato de receber bem ou no encontro de sabores distintos que se 

cruzam. Nesse sentido, a mesa aparece como a convergência de: sabores, pessoas, 

experiências, culturas e espaços. 

Dessa forma, na mesa o lugar aparece materializado em símbolos e práticas de comer 

em família, de comer com determinados utensílios, a disposição geográfica das pessoas por 
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categorias distintas de cada família ou grupo social, a disposição dos alimentos cozidos e a 

escolha dos próprios alimentos. Mas, essas práticas recebem influencias externas do local 

(contexto socio-espacial) onde os grupos sociais estão inseridos. 

É claro que adaptações da cultura alimentar acontecem, por fatores como a falta de 

algum alimento, pela improvisação de uma prática e pela inserção e absorção de novos 

gêneros alimentícios. Decerto, discutir a manutenção da cultura alimentar, é discutir como 

mesmo com diversas influencias internas e externas uma cultura alimentar permanece e como 

ela cria práticas, símbolos e costumes sempre envolto de um eixo norteador.  

 

Considerações Finais 

 

 O objetivo deste texto foi o de discutir a cultura alimentar e a cozinha pela ótica da 

categoria de lugar. Buscamos identificar o papel do espaço para a permanência de uma dada 

cultura alimentar. Entretanto, a visão aqui adotada vai além do espaço físico com suas 

potencialidades de relevo, fertilidade ou localização, é o espaço vivido, do cotidiano das 

pessoas, dotado de significados, símbolos, memórias, emoções e cultura.   

A cozinha como um espaço dotado de sentidos e significados, é um lugar importante 

para a composição das relações afetivas, familiares ou não, de um determinado grupo. Sendo 

um lugar de reunião e de trocas cotidiana, é imprescindível para a manutenção das diferentes 

culturas alimentar. A continuidade e adaptação das diferentes culturas alimentar no país se dá 

nas casas dos brasileiros, em seus cotidianos, na cozinha.  

O lugar na mesa dos brasileiros pode sim, ser para além das estruturas da cozinha, é 

onde perpetua-se a resistência da cultura alimentar tão enriquecedora e simbólica. Sendo 

assim, ela está presente também na barraca de acarajé da baiana, na tapioca, sendo memórias 

de ancestralidades, de povos distintos. Ou seja, não é a comercialização de uma cultura o 

cerne da discussão, é a apropriação e a fetichização que deve ser questionado.  
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Resumo:O artigo objetiva analisar o potencial geográfico das crônicas escritas por Machado de Assis, 

publicadas nos principais jornais e revistas do século XIX. Para tanto, foram selecionadas crônicas sobre os 

bondes, nas quais Machado contribui para a compreensão da expansão geográfica da cidade, assim como dos 

impactos da evolução técnica dos bondes no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave:Geografia e Literatura; Geografia Humanista; Machado de Assis; Crônicas. 
 

 

Resumen:El artículo pretende analizar el potencial geográfico de las crónicas escritas por Machado de Assis, 

publicadas en los principales diarios y revistas del siglo XIX. Para ello, se seleccionaron crónicas en los tranvías, 

en las que Machado contribuye a la comprensión de la expansión geográfica de la ciudad, así como a los 

impactos de la evolución técnica de los tranvías en la vida cotidiana de la ciudad de Río de Janeiro. 

Palabras Claves:Geografía y Literatura; Geografía Humanista; Machado de Assis; Crónicas 

 

 

Introdução 

 

A narrativa de Machado de Assis é uma narrativa de alguém que praticamente viveu a 

vida inteira no Rio de Janeiro. Ao contrário dos viajantes, cujos laços espaciais são efêmeros 

devido a fugacidade de sua estadia (HOLZER, 2000), a cidade do Rio de Janeiro está nele 

enraizada, sendo personagem de suas tramas, expressas em seus romances, contos e crônicas. 

A peculiaridade com que o autor retratava o Rio de seu tempo têm atraído o interesse dos 

geógrafos, que têm realizado estudos sobretudo acerca de seus romances. No entanto, nosso 

interesse aqui são suas crônicas, até então pouco exploradas em nosso campo científico.  

Apesar de Machado de Assis ter se consagrado como um exímio romancista, há que se 

destacar sua importante atuação como cronista, cuja produção quase que semanal, salvo 

pequenos períodos onde o intervalo entre as crônicas foi mais espaçado, data de 1861 a 1900. 

O autor transitou pelos principais jornais e revistas cariocas, quais sejam: no Diário do Rio de 

Janeiro e mais tarde na Semana Ilustrada (1860-1875), em O Futuro (1862), na Ilustração 

Brasileira (1876-1878), em O Cruzeiro (1878) e, a partir de 1881 até 1900, na famosa Gazeta 
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de Notícias, onde, conforme aporta Brayner (1979), escreveu sua série de crônicas mais 

primorosa, intitulada "A Semana".  

Ambicionamos em trabalho futuro esmiuçar todo o universo de crônicas machadianas 

que, como vimos, estão compreendidas em um período de 39 anos de publicações semanais. 

No entanto, temos ciência de que este trabalho requer um esforço e tempo dedicado que ainda 

não alcançamos, em virtude desta pesquisa se encontrar em estágio inicial. 

Em pesquisa anterior (CARVALHO, 2013, 2016), abordamos a Rua do Ouvidor de 

Machado de Assis em um viés topofílico (TUAN, 1980) por meio de uma crônica de sua 

autoria, analisando os laços afetivos de Machado com esta que foi a rua mais importante do 

Rio de Janeiro no século XIX (COHEN, 2001).Devido à dificuldade exposta em analisar a 

totalidade desse rico material, por hora resolvemos elencar um tema recorrente nas crônicas 

machadianas: os Bondes.  

Acreditamos na existência de um potencial geográfico nas crônicas de Machado, 

considerando as mesmas um instrumento valioso na manutenção da memória da cidade do 

Rio de Janeiro, adicionando, a partir do olhar machadiano, novos elementos à Geografia e 

História da cidade, fornecendo ao leitor condições de se ambientar e enriquecer o seu 

imaginário em relação ao Rio do século XIX.  

 

Os Bondes Como Vetor De Expansão Da Cidade 

 

Grande parte da experiência urbana de Machado de Assis ocorre nos bondes. Assim 

como também o é na rua do Ouvidor, o bonde é um local para se manter bem informado, ou 

seja, onde se sabe as notícias, os boatos, um local de socialização: 

Quando eu cheguei à rua do Ouvidor e soube que um empregado do correio 

adoecera do cólera, senti algo parecido com susto, se não era ele próprio. 

Contaram-me incidentes. Nenhum hospital quisera receber o enfermo. Afinal 

fora conduzido para o da Jurujuba, e insulado, como de regra. Conversei, 

para distrair-me, mas não estava bom. Podia estar melhor. No bond, quando 

me recolhia, eram seis horas da tarde, havia já três casos de cólera, o do 

correio, o de uma senhora que estava comprando sapatos, e o de um 

carroceiro na Saúde (...)(ASSIS, 1893)
2
.   

Mais do que um meio de transporte, é neste veículo que se dá boa parte da vivência 

machadiana na cidade de São Sebastião. Discute-se política, assuntos do cotidiano, contam-se 

                                                 
2
ASSIS, Machado de. A semana. Gazeta de Notícias, 27 de Ago. 1893. In: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva) Edição do Kindle. Não paginada. 
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causos. O protagonismo dos bondes verifica-se em suas crônicas, nas quais os mesmos são 

citados pelo autor 168 vezes
3
.  

A fim de traçar um breve retrospecto a respeito da história e consequências da 

implantação dos bondes como meio de transporte na cidade do Rio, é imprescindível 

recorrermos a Abreu (2008), cuja obra ―A evolução urbana do Rio de Janeiro‖, presta grande 

serviço à difusão do conhecimento acerca do passado desta cidade. De acordo com o referido 

autor, a primeira linha de bondes foi implantada em 1868, fazendo o itinerário que ligava o 

centro ao Largo do Machado. Posteriormente, outras linhas surgiram, ligando bairros mais 

distantes. Os bondes elétricos somente entraram em circulação em 1892. Até essa data, a 

energia utilizada era a tração animal. Eram os burros que puxavam os bondes e contribuíam 

com a expansão da cidade em direção à zona sul (ABREU, 2008). 

É preciso enfatizar o papel importantíssimo dos bondes para a evolução urbana da 

cidade, no que diz respeito à formação de novos bairros e ocupação dos mesmos. Primeiro 

chegava o bonde, vendiam-se os loteamentos, fazia-se o arruamento; depois chegava a 

população. É mister salientar o protagonismo da Botanical Garden Railroad Company neste 

processo de expansão e consolidação dessas novas áreas, a exemplo de Copacabana, cujo 

acesso através do túnel foi viabilizado pelo poder público a pedido desta companhia, que, 

visionária, defendia, a contragosto de seus acionistas, a extensão da linha de bonde e 

urbanização desde novo bairro carioca. Deste modo, mais do que atender uma demanda de 

transporte da população, os bondes criaram novas demandas, na medida em que orientaram o 

crescimento e expansão da cidade a partir de seus trilhos (ABREU, 2008). 

A primeira citação aos bondes nas crônicas de Machado ocorreu no dia 02 de 

Fevereiro de 1873, no jornal ―Semana Ilustrada‖. Os bondes aparecem, como exposto, de 

forma recorrente em suas crônicas, como locus dos acontecimentos, mas também como pano 

de fundo de sua narrativa. São frequentes as citações do tipo: ―estava no bonde indo de um 

lugar a outro quando aconteceu tal coisa‖ ou ―estava no bonde quando soube que...‖. Há até 

mesmo uma publicação em que Machado afirma ter sonhado ser um casal de burros de 

bonde
4
. Ademais, são diversas as crônicas em que os bondes ou mesmo os burros que os 

                                                 
3
Esta contagem foi possível a partir do sistema de buscas do aplicativo Kindle, do qual foi adquirido o e-book 

―Obras Completas de Machado de Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva)‖, no qual está disponível a 

coletânea completa das crônicas publicadas por Machado de Assis. 
4
ASSIS, Machado de. A semana. Gazeta de Notícias, 16. Jul. de 1893. In: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva) Edição do Kindle. Não paginada. 
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puxavam e até mesmo os cocheiros, condutores e motorneiros são os personagens principais. 

Será este enfoque que nos interessará aqui.  

A chegada dos bondes cariocas foi rememorada por Machado em crônica de 11 de 

outubro de 1896, quando do 28º aniversário da Companhia Botanical Garden Railroad
5
, na 

qual o autor dedicou-se a descrever o frenesi popular diante daquela inovação, como eram os 

carros, seus tipos e as preferências da população em relação aos mesmos: 

(...) ainda me recordo da experiência dos carros na véspera da inauguração. 

Ninguém vira nunca semelhantes veículos. Toda gente correu a eles, e a 

linha, aberta até o Largo do Machado, continuou apressadamente aos seus 

limites. Nos primeiros dias os carros eram fechados; apareceram abertos para 

os fumantes, mas dentro de pouco estavam estes sós em campo; as senhoras 

preferiram ir entre dois charutos, a ir cara a cara com pessoas que não 

fumassem. Outras companhias vieram a servir outros bairros. Ônibus e 

diligências foram aposentados nas cocheiras e vendidos para o fogo (...) 

(Assis,1896).
6
 

Na crônica publicada em 06 de julho de 1893, Machado afirma que os dois maiores 

acontecimentos da cidade dos últimos trinta anos foram a Gazeta – jornal de forte expressão 

da época, no qual trabalhava – e o bonde. O autor justifica porque a implantação dos bondes 

representou um grande progresso, mostrando as facilidades de deslocamento proporcionadas a 

partir deles, o que não ocorria antes de sua chegada: 

A Gazeta completou os seus dezoito anos. Ao sair da festa de família com 

que ela celebrou o seu aniversário, fui pensando no que me disse um 

conviva, excelente membro da casa, a saber, que os dois maiores 

acontecimentos dos últimos trinta anos nesta cidade foram a Gazeta e o 

bond. (...) A moça que vem hoje à Rua do Ouvidor, sempre que lhe parece, à 

hora que quer, com a mamãe, com a prima, com a amiga, porque tem o bond 

à porta e à mão, não sabe o que era morar fora da cidade ou longe do centro. 

Tínhamos diligências e ônibus; mas eram poucos, com poucos lugares, creio 

que oito ou dez, e poucas viagens. Um dos lugares era eliminado para o 

público. Ia nele o recebedor, um homem encarregado de receber o preço das 

passagens e abrir a portinhola para dar entrada ou saída aos passageiros. Um 

cordel, vindo pelo tejadilho, punha em comunicação o cocheiro e o 

recebedor; este puxava, aquele parava ou andava. Mais tarde, o cocheiro 

acumulou os dois ofícios. Os veículos eram fechados, como os primeiros 

bonds, antes que toda a gente preferisse os dos fumantes e inteiramente os 

desterrasse. — Já passou a diligência? Lá vem o ônibus! Tais eram os 

dizeres de outro tempo. Hoje não há nada disso. Se algum homem, morador 

em rua que atravesse a da linha, grita por um bond que vai passando ao 

longe, não é porque os veículos sejam raros, como outrora, mas porque o 

homem não quer perder este bond, porque o bond para, e porque os 

                                                 
5
Uma das principais companhias que administravam os bondes no Rio de Janeiro (Abreu, 2008). 

6
ASSIS, Machado de. A Semana. Gazeta de Notícias, 11 de out. 1896. in: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 
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passageiros esperam dois ou três minutos, quietos. Esperar, se me não falha a 

memória, é a última palavra do Conde de Monte-Cristo. Todos somos 

Monte-Cristos, posto que o livro seja velho. Falemos à gente moça, à gente 

de vinte e cinco anos, que era apenas desmamada, quando se lançaram os 

primeiros trilhos, entre a Rua Gonçalves Dias e o largo do Machado. O bond 

foi posto em ação, e a Gazeta veio no encalço (...) (ASSIS, 1893).
7
 

As dificuldades colocadas por Machado a respeito de ―morar fora da cidade ou longe 

do centro‖ anteriormente à implantação dos bondes corrobora o exposto por Abreu (2008) de 

que este meio de transporte foi fundamental para uma maior integração da cidade, 

impulsionando a ocupação de áreas da cidade antes pouco exploradas. Nesta mesma linha, em 

crônica de 05 de maio de 1895, Machado afirma que o Jardim Botânico ―ficava longe da 

cidade, não havia bonds, apenas ônibus e diligência.‖
8
 (ASSIS, 1895). Repare que a região do 

Jardim Botânico, por não ser interligada à linha de bondes, até então, não era considerada 

parte integrante da cidade, o que reforça o papel dos bondes como essencial para a expansão e 

integração da malha urbana da zona sul carioca, interligando o Centro à Zona Sul da cidade.  

 Em 04 de julho de 1883, Machado escreveu um manual bem-humorado contendo o 

que chamou de ―regras para a utilização dos bondes‖, contendo dez artigos sobre como os 

passageiros deveriam se portar nestes veículos: 

Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. 

O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção, 

essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho 

dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu 

trabalho; basta saber que tem nada menos de setenta artigos. Vão apenas dez.  

ART. I Dos encatarroados: Os encatarroados podem entrar nos bondes 

com a condição de não tossirem mais de três vezes dentro de uma hora, e no 

caso de pigarro, quatro. Quando a tosse for tão teimosa, que não permita esta 

limitação, os encatarroados têm dois alvitres: — ou irem a pé, que é bom 

exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir tossir para o diabo que 

os carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos, 

devem escarrar para o lado da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde, 

salvo caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc., etc.  

ART. II Da posição das pernas: As pernas devem trazer-se de modo que 

não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem 

formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros 

lugares, e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, 

mediante uma pequena gratificação. 

 ART. III Da leitura dos jornais: Cada vez que um passageiro abrir a 

folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, 

                                                 
7
ASSIS, Machado de. A Semana. Gazeta de Notícias, 06 de ago. 1893. in: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 
8
ASSIS, Machado de. A Semana. Gazeta de Notícias, 05 de mai. 1895. in: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1016 

nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro 

da frente.  

ART. IV Dos quebra-queixos
9
: É permitido o uso dos quebra-queixos 

em duas circunstâncias: — a primeira quando não for ninguém no bonde, e a 

segunda ao descer.  

ART. V Dos amoladores: Toda a pessoa que sentir necessidade de contar 

os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar 

do passageiro escolhido para uma tal confidência, se ele é assaz cristão e 

resignado. No caso afirmativo, perguntar-lhe-á se prefere a narração ou uma 

descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa 

deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás extraordinário e quase 

absurdo, de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo 

minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, 

repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente 

jure aos seus deuses não cair em outra.  

ART. VI Dos perdigotos: Reserva-se o banco da frente para a emissão 

dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a chuva obriga a mudar a posição 

do banco. Também podem emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro 

ao pé do condutor, e a cara para a rua.  

ART. VII Das conversas: Quando duas pessoas, sentadas a distância, 

quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais 

de quinze ou vinte palavras, e, em todo caso, sem alusões maliciosas, 

principalmente se houver senhoras.  

ART. VIII Das pessoas com morrinha: As pessoas que tiverem 

morrinha, podem participar dos bondes indiretamente: ficando na calçada, e 

vendo-os passar de um lado para outro. Será melhor que morem em rua por 

onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela.  

ART. IX Da passagem às senhoras: Quando alguma senhora entrar, o 

passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, não só porque é 

incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma 

grande má-criação.  

ART. X Do pagamento: Quando o passageiro estiver ao pé de um 

conhecido, e, ao vir o condutor receber as passagens, notar que o conhecido 

procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, deve imediatamente 

pagar por ele: é evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o dinheiro 

mais depressa (ASSIS, 1883)
10

. 

Machado dedicou uma crônica inteira ao que julgava ser um comportamento ideal a 

ser adquirido pela população quando do uso dos bondes. A popularização deste coletivo, para 

ele, pressupunha certa etiqueta para que todos os usuários pudessem desfrutar da melhor 

experiência possível ao usar este veículo. 

 

 

                                                 
9
Charutos de baixa qualidade utilizados à época. 

10
Assis, Machado de. Balas de Estalo. Gazeta de Notícias, 04 de jul. 1883. In: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1017 

Dos Bondes A Burro Aos Bondes Elétricos: O Progresso Técnico Através Das Crônicas 

Machadianas  

 

A partir das crônicas de Machado é possível identificar o progresso técnico através dos 

bondes. Primeiro, há uma exaltação ao burro, soberano na condução dos bondes; depois, uma 

certa nostalgia em relação a esses animais com o advento dos bondes elétricos, que aos 

poucos, os foram substituindo na condução dos bondes. No trecho da crônica a seguir, 

Machado demonstra sua preferência do burro ao cavalo:  

(...) Vejam o burro. Que mansidão! Que filantropia! Esse puxa a carroça que 

nos traz água, faz andar a nora, e muitas vezes o genro, carrega fruta, carvão 

e hortaliças, — puxa o bond, coisas todas úteis e necessárias. No meio de 

tudo isso apanha e não se volta contra quem lhe dá. Dizem que é teimoso. 

Pode ser; algum defeito é natural que tenha um animal de tantos e tão 

variados méritos. Mas ser teimoso é algum pecado mortal? Além de teimoso, 

escoiceia alguma vez; mas o coice, que no cavalo é uma perversidade, no 

burro é um argumento, ultima ratio
11

(ASSIS, 1876)
12

. 

A inauguração do bonde de Santa Teresa também obteve espaço nas crônicas 

machadianas. Nesta crônica, o burro aparece novamente, porém não exaltado, mas como um 

animal que perdeu espaço para uma inovação. Essa nostalgia convive com grande euforia 

causada pela rapidez dos novos bondes: 

Inauguraram-se os bonds de Santa Teresa, — um sistema de alcatruzes ou de 

escada de Jacó, — uma imagem das coisas deste mundo. Quando um bond 

sobe, outro desce, não há tempo em caminho para uma pitada de rapé, 

quando muito, podem dois sujeitos fazer uma barretada. O pior é se um dia, 

naquele subir e descer, descer e subir, subirem uns para o céu e outros 

descerem ao purgatório, ou quando menos ao necrotério. Escusado é dizer 

que as diligências viram esta inauguração com um olhar extremamente 

melancólico. Alguns burros, afeitos à subida e descida do outeiro, estavam 

ontem lastimando este novo passo do progresso. Um deles, filósofo, 

humanitário e ambicioso, murmurava: — Dizem: les dieuxs‘envont. Que 

ironia! Não; não são os deuses, somos nós. Lesâness‘envont, meus colegas, 

lesâness‘envont. E esse interessante quadrúpede olhava para o bond com um 

olhar cheio de saudade e humilhação. Talvez rememorava a queda lenta do 

burro, expelido de toda a parte pelo vapor, como o vapor o há de ser pelo 

balão, e o balão pela eletricidade, a eletricidade por uma força nova, que 

levará de vez este grande trem do mundo até à estação terminal. O que assim 

não seja... por ora. Mas inauguraram-se os bonds. Agora é que Santa Teresa 

vai ficar à moda. O que havia pior, enfadonho a mais não ser, eram as 

                                                 
11

Ultimaratio significa ―última razão‖ ou ―último recurso‖. É uma expressão com origem no Latim e 

frequentemente empregada no Direito. 
12

ASSIS, Machado de. História de Quinze dias. Ilustração Brasileira, 15 de ago. 1876. In: Obras Completas de 
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viagens de diligência, nome irônico de todos os veículos desse gênero. A 

diligência é um meio-termo entre a tartaruga e o boi. Uma das vantagens dos 

bonds de Santa Teresa sobre os seus congêneres da cidade, é a 

impossibilidade da pescaria. A pescaria é a chaga dos outros bonds. Assim, 

entre o Largo do Machado e a Glória a pescaria é uma verdadeira amolação, 

cada bond desce a passo lento, a olhar para um e outro lado, a catar um 

passageiro ao longe. Às vezes o passageiro aponta na Praia do Flamengo, o 

bond, polido e generoso, suspende passo, cochila, toma uma pitada, dá dois 

dedos de conversa, apanha o passageiro, e segue o fadário até a seguinte 

esquina onde repete a mesma lengalenga. Nada disso em Santa Teresa: ali o 

bond é um verdadeiro leva-e-traz, não se detém a brincar no caminho, como 

um estudante vadio. E se depois do que fica dito, não houver uma alma 

caridosa que diga que eu tenho em Santa Teresa uma casa para alugar — 

palavra de honra! o mundo está virado (ASSIS,1877)
13

. 

De acordo com Abreu (2008), os bondes elétricos começaram a operar no Rio de 

Janeiro em 1892. É neste mesmo ano, em crônica publicada no dia 14 de agosto, que 

Machado faz sua primeira citação a esta novidade. Em sua publicação de 02 de outubro do 

mesmo ano, extasiado com a vinda de famosa ópera e com o advento dos bondes elétricos o 

autor exclamou: 

Tannhäuser e bonds elétricos. Temos finalmente na Terra essas grandes 

novidades. O empresário do Teatro Lírico fez-nos o favor de dar a famosa 

ópera de Wagner, enquanto a Companhia de Botafogo tomou a peito 

transportar-nos mais depressa. Cairão de uma vez o burro e Verdi? Tudo 

depende das circunstâncias (...) ‖(ASSIS, 1892)
14

. 

No entanto, é na crônica de 16 de outubro de 1892 que Machado se dedica a analisar a 

inauguração dos bondes elétricos, conforme podemos apreciar abaixo: 

Não tendo assistido a inauguração dos bonds elétricos, deixei de falar neles. 

Nem sequer entrei em algum, mais tarde, para receber as impressões da nova 

tração e contá-las. Daí o meu silêncio da outra semana. Anteontem, porém, 

indo pela Praia da Lapa, em um bond comum, encontrei um dos elétricos, 

que descia. Era o primeiro que estes meus olhos viam andar. Para não 

mentir, direi o que me impressionou, antes da eletricidade, foi o gesto do 

cocheiro. Os olhos do homem passavam por cima da gente que ia no meu 

bond, com um grande ar de superioridade. Posto não fosse feio, não eram as 

prendas físicas que lhe davam aquele aspecto. Sentia-se nele a convicção de 

que inventara, não só o bond elétrico, mas a própria eletricidade. Não é meu 

ofício censurar essas meias glórias, ou glórias de empréstimo, como lhe 

queiram chamar espíritos vadios. As glórias de empréstimo, se não valem 

tanto como as de plena propriedade, merecem sempre algumas mostras de 

simpatia. Para que arrancar um homem a essa agradável sensação? Que 

                                                 
13

ASSIS, Machado de. História de Quinze dias. Ilustração Brasileira, 15 de mar. 1876. In: Obras Completas de 

Machado de Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada 
14

ASSIS, Machado de. A Semana. Gazeta de Notícias, 02 de out. 1892. in: Obras Completas de Machado de 
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tenho para lhe dar em troca? Em seguida, admirei a marcha serena do bond, 

deslizando como os barcos dos poetas, ao sopro da brisa invisível e amiga. 

Mas, como íamos em sentido contrário, não tardou que nos perdêssemos de 

vista, dobrando ele para o Largo da Lapa e Rua do Passeio, e entrando eu na 

Rua do Catete. Nem por isso o perdi de memória. A gente do meu bond ia 

saindo aqui e ali, outra gente entrava adiante e eu pensava no bond elétrico. 

Assim fomos seguindo; até que, perto do fim da linha e já noite, éramos só 

três pessoas, o condutor, o cocheiro e eu (...)(ASSIS, 1892)
15

. 

Possuidor de uma habilidade muito particular na escrita, Machado nos envolve com a 

atmosfera gerada pela chegada dos bondes elétricos. Sua sutileza e tenacidade nos faz 

imaginar a importância daquele momento e o progresso que significou essa mudança de 

matriz energética dos bondes. No entanto, de acordo com Lucena (2015), a transição dos 

bondes a burro para os bondes elétricos não ocorreu abruptamente, tendo essas duas fontes de 

energia convivido por algum tempo na cidade do Rio de Janeiro, conforme pudemos verificar 

na crônica anterior. 

É recorrente o uso nas crônicas machadianas dos bondes como referência temporal dos 

processos que ocorrem ou que estão previstos de ocorrer. Para referir-se ao passado, presente 

e futuro, ou mesmo a um instante ou duração de um acontecimento, Machado, por meio de 

metáforas, utiliza os bondes como a marca de um tempo. No trecho a seguir, o autor utiliza o 

bonde para fazer projeções sobre o futuro: 

(...)Não sei se V. Ex.ª Revma. é como eu. Eu gosto de contemplar o passado, 

de viver a vida que foi, de pensar nos homens que antes de nós, ou honraram 

a cadeira que V. Ex.ª Revma. ocupa, ou espreitaram, como eu, as vidas 

alheias. Outras vezes estendo o olhar pelo futuro adiante, e vejo o que há de 

ser esta boa cidade de São Sebastião um século mais tarde, quando o bond 

for um veículo tão desacreditado como a gôndola, e o atual chapéu 

masculino uma simples reminiscência histórica (...)(ASSIS,1877)
16

. 

Ao afirmar que o bonde pode tornar-se um veículo desacreditado, ao mesmo tempo em 

que o autor glorifica este veículo no presente, enfatiza que sua importância pode ser fugaz, na 

medida em que os aparatos técnicos desenvolvem-se rapidamente. Sobre essas 

transformações, na crônica a seguir, Machado fala sobre a mudança das palavras ao longo do 

tempo, como o caso do cocheiro que virou motorneiro devido à inovação técnica: 

Um cabograma... Por que não adotaremos esta palavra? A rigor não preciso 

dela; para transmitir as poucas notícias que tenho, basta-me o velho 
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ASSIS, Machado de. A Semana. Gazeta de Notícias, 16 de out. 1892. in: Obras Completas de Machado de 

Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 
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ASSIS, Machado de. História de Quinze dias. Ilustração Brasileira, 01 de jan. 1877. In: Obras Completas de 

Machado de Assis VI: Crônica Completa (Edição Definitiva). Edição do Kindle. Não paginada. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1020 

telegrama. Mas as necessidades gerais crescem, e a alteração da cousa traz 

naturalmente a alteração do nome. Vede o homem que vai na frente do bond 

elétrico. Tendo a seu cargo o motor, deixou de ser cocheiro, como os que 

regem bestas, e chamamos-lhe motorneiro em vez de motoreiro, por uma 

razão de eufonia. Há quem diga que o próprio nome de cocheiro não cabe 

aos outros, mas é ir longe de mais, e em matéria de língua, quem quer tudo 

muito explicado, arrisca-se a não explicar nada (...)(ASSIS,1894). 

Desta forma, à medida em que as técnicas e a tecnologia evoluem, as relações sociais 

também modificam-se, adequando-se aos novos tempos. Sobre o passado, corroboram os 

exemplos que demos linhas acima sobre o tempo em que não existiam bondes (Assis 1893, 

1895), cujas crônicas demonstram as dificuldades de locomoção anteriores aos bondes e 

facilidades que chegaram com a sua implantação.  

Ao discutir se o suicídio seria um ato de coragem ou covardia, e, crônica de 09 de 

setembro de 1894, Machado desenvolve: ―(...) É um problema psicológico fácil de tratar entre 

o Largo do Machado e o da Carioca. Se o bonde for elétrico, a solução é achada na metade do 

caminho (...)‖ (ASSIS, 1894)
17

. Desta maneira, o autor utiliza a duração de uma viagem de 

bonde para definir o tempo necessário à solução de um problema, fazendo ainda um adendo 

caso o bonde fosse elétrico, onde só levaria metade do caminho, levando o leitor a crer que 

esta seria uma questão de rápida solução.  

 

Considerações Finais 

 

Os escritos de Machado, sua ironia, nos faz viajar no tempo e ter saudades de um Rio 

de Janeiro que não conhecemos. Nos faz imaginar e sentir nostalgia por não ter frequentado a 

livraria Garnier ou a José Olympio, não ter frequentado os cafés da rua do Ouvidor ou ter 

vivido a efervescência cultural desta que já foi a rua mais importante do Rio de Janeiro, ou 

mesmo festejar a chegada dos bondes e as transformações proporcionadas por sua 

implantação no cotidiano da cidade. Nesta perspectiva, as crônicas contribuem para a 

glorificação do passado e para a fixação e perpetuação da memória da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Devido à suntuosidade e fartura de seus escritos, a seleção das crônicas de Machado 

de Assis aqui trabalhadas constituiu-se num custoso, porém instigante ofício, devido ao 
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grande volume trabalhado, no qual muitas crônicas tiveram que ser subtraídas da análise para 

não tornar o trabalho demasiadamente extenso. Assim sendo, consideramos que as crônicas 

machadianas representam um vasto material de análise, possibilitando trabalhos futuros, que 

certamente não esgotarão todo esse universo das crônicas machadianas. Deixamos aqui o 

convite para que o leitor, assim como nós, permeie e se encante por este universo particular: o 

Rio de Janeiro segundo Machado de Assis. 

O bonde, esse personagem tão querido e imponente de uma época, deixou suas marcas 

não somente no traçado dos trilhos ou na expansão geográfica da cidade, mas no imaginário 

carioca, constituindo-se num símbolo de um tempo: O Rio de Janeiro do século XIX. Sua 

representatividade é notória, como pudemos apreciar em diversos trechos das crônicas em que 

este veículo foi referenciado e reverenciado pelo maior escritor brasileiro. 
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Resumo:O presente artigo propõe analisar a relação entre a construção da Capital Federal no Planalto Central 

e a interiorização da modernidade rodoviária, a qual inseriu a mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba em uma importante condição de situação geográfica de integração nacional. A materialização da rede 

viária articulada ao território nacional, foi essencial para que as principais cidades da mesorregião destacada, 

como Uberlândia e Uberaba, se organizassem a partir do setor terciário e dos serviços, a fim de dinamizar e atrair 

novos fluxos e capitais diante da configuração de uma rede de transportes que integra parte do território 

nacional. Dessa forma, a rede viária que corta o território teve papel basal para que ocorresse essa estruturação, 

resultando numa nova dinâmica para a mesorregião após a década de 1950, apoiada pela agricultura moderna no 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba bem como a expansão dos serviços logísticos e comércio atacadista 

articulados ao território nacional.  

Palavras-chave:Redes viárias; modernização; Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba; formação territorial. 
 

 

Resumen:Este artículo propone analizar la relación entre la construcción de la Capital Federal dentro del 

Planalto Central y la internalización de la modernidade vial, la cual insertó el Triángulo Mineiro y el Alto 

Paranaíba en una importante situación geográfica de integración nacional. La materialización de la red vial 

articulada al territorio nacional fue esencial para las principales ciudades de la mesorregión del Triángulo 

Minero y Alto Paranaíba, como Uberlândia y Uberaba se estructuren a partir del sector terciario y de los 

servicios, a fin de dinamizar y atraer nuevos flujos y capitales ante la configuración de una red de transportes que 

articula esa área al territorio nacional. Así, el rede vial que recorta el territorio tuvo un papel básico para esta 

estructuración, dando como resultado una nueva dinámica para el mesorregión después de la década de 1950, 

apoyada por la agricultura moderna en el Triángulo Mineiro y el Alto Paranaíba, así como la ampliación de 

servicios logísticos y comercio mayorista articulado al territorio nacional. 

Palabras Claves:Redes viales; Modernización; Triángulo Mineiro e Alto Paranaíba; Formación territorial. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a dimensão geoestratégica da formação 

dos nós viários presentes na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, localizada 

ao Oeste no Estado de Minas Gerais, sobretudo após a construção da Capital Federal no 

interior do território brasileiro. Essa mesorregião corresponde a um recorte territorial 

delineado com especificidades dentro do chamado Planalto Central do Brasil. Ela apresenta 

uma intensa aplicação de políticas territoriais que a colocam como uma região chave de 
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integração do território nacional, cujo nó articulador corresponde à Brasília e se estende para 

outros pontos de conexidade das redes como as cidades de Uberlândia; Uberaba e Araxá, 

importantes centros urbanos e nós viários localizados no recorte geográfico delineado. 

Tal articulação nacional é viabilizada a partir das Políticas Territoriais e instrumentos 

geoestratégicos de coordenação dessas políticas, como os Planos Viários Nacionais os quais, 

efetivados, direcionam o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba como uma área geoestratégica 

no projeto territorial de integração nacional. Por conseguinte, o Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba constitui-se como uma área extremamente importante para a compreensão da 

formação territorial do Brasil ao apresentar tais dinâmicas espaciais. A instalação da Capital 

Federal no interior do território brasileiro e a interiorização da modernidade rodoviária, 

redefiniu a situação geográfica da área de estudo e inseriu a mesorregião em análise numa 

importante situação geográfica de integração nacional projetada pelo Estado. 

Cabe dizer que em Silveira (1999) compreende-se o conceito de situação geográfica 

como um conjunto de relações expressas entre os sistemas técnicos e as ações no lugar. 

Compreender a situação geográfica envolve nexos entre horizontalidades (do lugar) e 

verticalidades (das ações globais), em que a situação geográfica se torna própria de um valor 

estratégico ainda mais seletivo, pelo qual as vantagens locacionais são potencializadas por 

seus conteúdos.  

 Esta rede rodoviária nacional ao ser instalado na região, a partir de 1958, procedente 

da elaboração dos Planos Viários Nacionais, foi primordial para o crescimento econômico da 

mesorregião, permitindo a articulação entre o Centro-Oeste e as principais áreas 

industrializadas e urbanizadas do Estado Brasileiro, favorecendo a dinamização, a atração de 

fluxos e de capitais, bem como o crescimento acelerado de cidades do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba, a partir da década de 1970 (AQUILANTE, 2016).As redes viárias, portanto, 

são primordiais para desenvolverem a articulação das regiões do Brasil e inserirem essa região 

do Oeste mineiro enquanto um recorte geoestratégico no projeto de integração do território 

brasileiro.  

Destarte, a importância desta reflexão conduz a compreensão das redes viárias 

enquanto elementos da modernização do território e instrumentos para a formação territorial. 

Vale indicar que as redes viárias cumprem um papel basilar para as relações espaciais, sociais 

e econômicas, à medida que acompanham as novas necessidades colocadas pelo capital e 

dinamizam a reprodução e expansão capitalista.Neste sentido, a investigação desse processo 
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para a realização do artigo consistiu no levantamento bibliográfico e na recuperação e análise 

dos principais Planos Viários do recorte temporal e espacial escolhido. 

 

A Construção de Brasília e sua importância no Projeto Territorial de Integração 

Nacional.   

 

O ordenamento territorial e sua geoestratégia constitui como um tema caro à 

Geografia, uma vez que nesta ciência a categoria de análise território assume uma dimensão 

basilar para o entendimento da reprodução das relações sociais e econômicas. No 

ordenamento do território, as redes de transportes – que engendram os fluxos – têm cada vez 

maior importância no processo de produção dos espaços, ao permitir, segundo Harvey (2005) 

as condições de acesso, valorização e fluidez, organizando a produção geoestratégica pelo 

Estado e pelos agentes privados. Tal característica indica o caráter de poder e de ordenamento 

territorial das redes de transportes o qual pode ser conferido em discussão apresentadas por 

Dias (2000), Raffestin (1993) e Dupuy (1987).   

Quando dimensionamos essa reflexão para o território brasileiro, percebesse a 

importância da necessidade de integração do território desde o período colonial. É 

fundamental a discussão acerca do mote colonial da conquista e a necessidade da integração 

do território herdado (MORAES, 2000) revelando os imperativos da expansão de suas áreas 

internas e que se retoma cotidianamente na prática estatal. A necessidade da instalação das 

redes viárias nacionais é apresentada como uma forma excepcional de assegurar a integridade 

do território (MORAES, 2000). 

Após o Governo de Vargas, já na segunda metade do século XX, foram implantadas 

diversas rodovias federais, cujos projetos estavam diretamente alicerçados na Integração 

Nacional e na transferência da Capital Federal para o interior do país. Um dos marcos que 

possibilitou tamanha instalação de infraestruturas consistiu no Governo de Juscelino 

Kubistchek e as novas estratégias adotadas em relação à entrada do capital estrangeiro sobre o 

mercado brasileiro – originados de empréstimos internacionais e da ação de multinacionais 

ligadas ao automobilismo – cujo capital colaborou significativamente para o desenho do 

modelo de integração via redes rodoviárias que se verificou no país.  

É nesse modelo de modernização pela industrialização/urbanização que se induz a 

integração e a articulação de todas as regiões brasileiras evidenciando a instrumentalização do 
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território, seguindo o projeto geopolítico do Estado brasileiro. O desígnio dessa geopolítica 

era propiciar a criação de um efetivo mercado interno e a unificação do controle do território, 

conforme apresenta Anselmo (2000). Neste contexto, uma das estruturas que representam um 

fixo modernizador são as redes viárias, as quais além de articularem as regiões industriais ao 

Planalto Central, possibilitaram a criação de novas cidades e terras produtivas, ocupando 

economicamente os fundos territoriais, conforme sinaliza Moraes (2000).  

Ao mesmo tempo que as redes viárias correspondem a um fixo instalado no território, 

elas propiciam a geração de fluxos e de dinâmicas espaciais que estão articuladas a essa 

materialidade como por exemplo, a incitação do processo de urbanização, de novas redes de 

comércio e serviços, de novos fixos, engendrando a geração de fluxos e de dinâmicas 

espaciais na produção capitalista do espaço. No caso brasileiro, esse é envolto num projeto de 

Estado pautado numa lógica que abarca todo o território à medida que as técnicas, e com ela 

as vias modernas, alcançam novos espaços e os integra.  

Neste sentido, o período que se estende entre as décadas de 1950 a 1970 corresponde à 

instalação definitiva das estratégias debatidas e elaboradas desde a Primeira República com os 

Planos de Comissão. Efetivou-se a transferência da Capital Federal para o Planalto Central, 

intensificou-se o processo da integração do Oeste do território a partir do vetor urbano e 

industrial, e materializou-se grandes investidas de construção de infraestrutura viária, com 

destaque para as redes rodoviárias em detrimento ao ferroviário, conforme verifica-se no 

Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 - Evolução da rede ferroviária e rodoviária no Brasil entre 1940 a 1980. 

 
Fonte: DNV-DNIT (2002). Organização: autor, 2018. 

 

Foi, sobretudo a partir da década de 1950, especialmente no Governo de Juscelino 

Kubistchek, que as rodovias efetivamente foram consideradas as grandes infraestruturas 
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capazes de interligar efetivamente os vários espaços nacionais, potencializando o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Internamente, o esforço da ―construção moderna do 

território‖ era realizado pelo Estado, incumbido de criar as infraestruturas e gerar uma 

industrialização integrada com o território, capaz de criar as condições infraestruturais 

necessárias para a reprodução e expansão do capital. 

Portanto, o desenvolvimentismo do Governo Kubistchek está pautado nas Diretrizes 

Gerais do seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Segundo Lessa (1982), o plano tinha o 

objetivo de proporcionar alta capacidade de investimento e defender o nível de atividade 

econômica, com o propósito de alcançar o progresso de cinquenta anos em cinco anos. Neste 

período estava prevista a atuação base do desenvolvimentismo, cuja política foi conhecida 

como tripé do desenvolvimento, através da articulação do capital privado nacional, estrangeiro 

e estatal.  

O Estado foi responsável pelos setores de infraestrutura e por coordenar os incentivos 

a fim de criar as condições vantajosas para a atuação da iniciativa privada ao lado do capital 

estrangeiro. Isso porque a posse do presidente Kubitschek trazia em seu bojo um 

compromisso de campanha que encetava um amplo processo de modernização da estrutura 

produtiva brasileira. O Programa de Metas consistia nesse amplo planejamento territorial com 

o objetivo de desenvolver os setores de energia, transporte, insumos básicos - como siderurgia 

e refino de petróleo - e estimular a expansão e diversificação do capital privado nacional e 

estrangeiro (LESSA, 1982). 

 O Plano de Metas apresentava a meta síntese, ou seja, a construção de Brasília no 

Planalto Central, um dos maiores símbolos do Governo de Kubitschek, a qual intensificou 

novas oportunidades de empregos, moradias, investimentos diversos, redes viárias e de 

comunicações e, por conta dela, novos mercados de consumo e a incorporação de novos 

espaços para a reprodução do capital. Nesse sentido, a instalação da Capital Federal no 

interior do país marca a todo o processo de integração nacional, a qual mostrou-se como 

necessária desde a colonização.  

Vale indicar brevemente que a análise da construção de Brasília está diretamente 

conectada a sua inserção na organização do espaço geográfico nacional. A Capital Federal no 

Planalto Central do país significou a instalação de Planos modernizantes em direção ao 

interior, alargando as possibilidades de reprodução do capital nacional e internacional, ao 
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incitar a formação de rodovias, de centralidades urbanas (indústrias e serviços) e da 

agricultura comercial com os Complexos Agroindustriais (CAI,s).  

Consoante a essa discussão, Anselmo (2000) demonstra essa geoestratégica construção 

de Brasília ao expor que: 

Na região central estariam concentradas nossas grandes chances de 

promover uma integração definitiva do território nacional. A partir dela, se 

poderia implementar uma ocupação uniforme e intensiva que asseguraria a 

unidade territorial ainda não alcançada pelo país. A instalação da capital 

deslocada então, do Rio de Janeiro, seria um fator de extrema importância 

(ANSELMO, 2000, p.85). 

Salientasse que para Moraes (1999) a materialidade que representa Brasília é elemento 

chave na política territorial da construção da unidade do território brasileiro. A ocupação do 

Brasil central para este autor, foi viabilizada pelas ―próteses territoriais‖ materializadas, entre 

outras, pelas cidades artificiais, rodovias e usinas hidrelétricas. A integração determinante do 

território seria efetivada com a instalação de Brasília no Planalto Central, correspondendo o 

ponto de conexidade principal do país, a meta que conduzira a expansão do capital e o espaço 

econômico para o interior do Brasil. 

Chama-se atenção ao fato de que Moraes (1999) aponta que o ―fazer política‖ neste 

período caminha junto com as formas e modos estritamente ligado à valorização do território. 

O geógrafo discute que Juscelino Kubistchek ao dizer "governar é abrir estradas" traduz a 

concepção das elites governamentais, pelo qual o país era visto como um espaço que deveria 

ser conquistado e explorado.  

O Brasil, nessa análise, revela-se como um país em que a necessidade da expansão 

interna de seu espaço econômico consiste em uma crescente possibilidade de ajuste espacial, 

na proposição de Harvey (2005) pela apropriação de seus fundos territoriais. Tal fato é 

estratégico para ampliação do capital ao ter possibilidades de apropriação e de novos ajustes, 

e faz com que esse território desperte grandes interesses de investidas do capital internacional, 

cujo capital adere-se ao projeto geoestratégico territorial de Integração Nacional. 

Essa reflexão apresentada é extremante importante para associarmos os investimentos 

do capital financeiro global no Brasil aproveitando-se da necessidade de integração do 

território e por consequência de criação de infraestruturas e financiamentos. Isso parece caro 

para compreender a legitimidade da entrada do capital estrangeiro nesse período. Ademais, 

além do financiamento e empréstimos ao Estado brasileiro como forma de realizar uma 

acumulação ampliada da riqueza, deve-se relacionar com a necessidade autóctone da 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1030 

Integração Nacional e a criação de infraestruturas rodoviárias, as quais tornaram o mercado 

brasileiro altamente atrativo para investimentos do capital estrangeiro, como exemplo das 

multinacionais do segmento automobilístico.  

É válido apontar que as prioridades do Estado já haviam sido determinadas tais como: 

o aumento rápido da taxa de crescimento, a construção de Brasília e consequentemente a 

Integração Nacional. Esses pilares não estariam em empasse, mas os meios para alcançá-los 

estariam abertos à negociação ao capital internacional. Caruso (2015) defende que o Estado 

ofereceu ao capital estrangeiro diversos incentivos, tais como: a isenções de tributos de 

importação; a prioridade de cobertura e subsídios cambiais; créditos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) de longo prazo e sem reajustes financeiros; reservas de 

mercado nos setores em implantação. O cenário que se tem então é descrito por Caruso (2015) 

como:  

O capital estrangeiro, um dos pilares do tripé do desenvolvimento, se insere 

na economia brasileira na forma das filiais das grandes corporações, 

passando a produzir localmente. A sua entrada é legitimada pelas classes 

dominantes e pelos discursos de Juscelino Kubitschek [...] Para o governo, o 

capital estrangeiro seria capaz de fornecer tecnologia e meio de 

financiamento, obstáculos ao avanço da industrialização brasileira 

(CARUSO, 2015, p.43). 

Diante dessas características, a partir do Governo Kubitschek e a construção de 

Brasília, a ocupação produtiva capitalista do Cerado bem como a industrialização que se 

verificou, a questão dos transportes alcançou um novo estágio. Ou seja, no processo de levar 

infraestrutura ao interior era fundamental a construção das redes viárias modernas que 

pudessem articular e integrar o país, optando pelas rodovias, visto que o transporte rodoviário 

foi se firmando como o meio mais econômico e eficiente para a expansão do mercado interno 

brasileiro atrelado aos interesses impostos pelo capital internacional, sobretudo das 

multinacionais automobilísticas.  

Consoante a opção do rodoviarismo/automobilismo e da interiorização das redes 

rodoviários para a integração nacional, verifica-se a constituição do mercado nacional, 

apoiado, sobretudo, pelas redes rodoviárias. Nesse contexto, expande-se a produção e amplia-

se o consumo necessitando de eixos viários mais dinâmicos, o que reflete na materialização de 

rodovias e de sua interiorização ao acessar novos mercados potenciais.  
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O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba na efetivação da ambicionada Integração 

Nacional pelas redes viárias. 

 

A construção de rodovias na geoestratégia expressa incidiu diretamente na 

dinamização econômica na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sobretudo 

por firmar esta área como uma área estratégica de integração entre a principal região 

econômica – São Paulo – e a administração federal – Brasília, junto com expansão da 

agropecuária no Cerrado, principalmente ao receber objetos modernos como as rodovias 

federaliza instalação da rede rodoviária a partir do fim da década de 1950, efetivou a 

configuração do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba numa importante situação geográfica 

de integração nacional.  

Como trabalhado por Guimarães (2010) e Cleps (2000), a construção de Brasília no 

Planalto Central – que passou a reorientar os fluxos econômicos para o interior do Brasil, bem 

como a industrialização centralizada no Centro-Sul– redefiniram o papel do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba na divisão inter-regional do trabalho. Assim, a partir da década de 

1950 marcou-se uma nova etapa para a integração regional apoiada pelos novos agentes de 

modernização (rodovias).  

A partir dos maciços investimentos em infraestrutura realizados pelo Governo Federal 

emergiu uma nova fase mais dinâmica, de integração produtiva e comercial com a economia 

paulista e de integração dessa economia com Brasília e com o interior do país. No caso 

específico do Triângulo Mineiro e, em particular, de Uberlândia, com a materialização viária, 

a região passou a configurar uma posição geoestratégica de nó, ou de conexidade conforme o 

conceito de Dupuy (1987), ou seja, a articulação entre São Paulo e a emergente Capital 

Federal. 

Esses fatores também motivaram a ampliação de várias atividades nos núcleos 

urbanos, auxiliados pelas redes viárias, como o fornecimento de alimentos, materiais de 

construção, remédios, entre outros. Tal configuração, segundo Bessa (2007) passou a 

estimular as atividades comerciais atacadistas em Uberlândia que, no contexto da divisão 

territorial do trabalho, era beneficiada pela formação dos nós das redes (Figura 01), 

articulando o escoamento da produção para o Centro-Oeste e fornecendo produtos ao Sudeste, 

como cereais e carnes.  
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Figura 01 – A articulação rodoviária presente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

 
Fonte: IBGE, 2010, DNIT, 2015. Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Portanto, durante a construção de Brasília (1957 – 1960) a dinamização da economia 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, foi percebida nos diversos setores econômicos, como 

por exemplo: insumos direcionados à construção civil, a fabricação de cimento, manilhas, 

telhas, até a prestação de serviços, que sofreu grandes impactos, alavancando a economia 

(GUIMARÃES, 2010). Em outros termos, evolução da infraestrutura na região através da 

construção de Brasília ocasionou a expansão e modernização dos transportes, das 

telecomunicações e da energia na região, identificados como elementos decisivos para sua 

integração produtiva e comercial e na estruturação do segmento logístico. 

Vale manifestar que as redes rodoviárias modernas no Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, começaram a ser implantados a partir de 1958 com a construção da BR-153 e da 

BR-365, orientados pelo Plano Viário diante das necessidades da integração nacional e 

expansão do mercado interno. No entanto Huertas (2014) aponta que o processo de 

construção e conclusão das obras dessas rodovias não foi realizado pelo Governo Kubistchek, 

mas a construção das rodovias seguiu para a década de 1960, com a instalação e 

pavimentação de importantes trechos, como a BR-050 e a BR-452, no qual boa parte dessas 

obras foram continuadas nas décadas seguintes. 
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Todavia, das rodovias viabilizadas na região neste período, a mais importante foi a 

BR-050, ligando São Paulo a Brasília, cujo trajeto era paralelo com o da Estrada de Ferro 

Mogiana. Indiscutivelmente, a BR-050 também era importante pois era o caminho mais curto 

entre a sede do poder político federal ao principal centro econômico do país, alargando e 

potencializando os fluxos econômicos às regiões complementares a economia paulista, como 

no caso do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Também se destacam a BR-262 (Uberaba-

Belo Horizonte-Vitória), a BR-153 (Araraquara-Frutal-Goiânia), a BR-365 (Montes Claros-

Uberlândia-Canal de São Simão) e a BR-452 (Uberlândia-Araxá em direção à Belo 

Horizonte). 

Segundo Ferreira, Oliveira e Viera (2012) a expansão das redes rodoviárias nacionais, 

estruturadas por meio do Plano de Metas, gerou a evolução dos meios de transportes, 

componente responsável pela organização do território no Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba e pela diferenciação entre os núcleos urbanos, uma vez que as rodovias 

implantadas representaram uma efetiva integração, que levaram a consolidar a cidade de 

Uberlândia e Uberaba como importantes núcleos urbanos triangulino conforme apontado por 

Bessa (2007). 

Tal configuração (nós de redes) permite a criação de importantes infraestruturas 

direcionadas as estratégias de instalação e integração da logística contemporânea na 

globalização, tais como: a projeção do aeroporto de cargas (complexo logístico aeroviário) 

editado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em Uberlândia; a 

instalação do entreposto da Zona Franca de Manaus em Uberlândia (Porto Seco); o Terminal 

Integrador de Uberaba e de Araguari, além do peso do setor logístico e atacadista em 

Uberlândia. Estas infraestruturas são identificáveis como fixos modernizantes que motivaram 

as dinâmicas e os efeitos que modelaram e que compõem os processos presentes hoje nessa 

região. 

 

Considerações Finais 

 

Através dos Planos Viários Nacionais, elaborados no Brasil desde a primeira metade 

do século XIX e consolidados na segunda metade do século XX, o mote da modernização 

pela rede rodoviária ganhou peso pela inserção das redes no país, diante da histórica 

necessidade da integração nacional. Tal fato pode ser constatado através da inauguração de 
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Brasília no Planalto Central na década de 1960, que dentre outros encadeamentos, possibilitou 

a expansão da malha rodoviária pelo interior do país; a expansão dos mercados de consumo; e 

as possibilidades de integração do território brasileiro tendo as redes rodoviárias como 

elementos capitais nesse processo. 

Tornou-se claro que a rede rodoviária implantada diante da configuração da expansão 

da malha rodoviária, representou uma efetiva integração do mercado nacional, que levou a 

consolidar essa região com um dos principais núcleos intermediários da rede urbana 

brasileirão reaparelhamento das infraestruturas de transportes atuou como instrumento 

diferenciador de Uberlândia, por exemplo, garantindo fluidez ao território e proporcionando 

as condições técnicas para o estabelecimento dos grupos atacadistas e do setor logístico. Foi 

por meio da conexidade Dupuy (1987) que Uberlândia (estruturada na atividade comercial e 

logística), alargou seus domínios, assegurando ainda a ligação direta à Capital Federal pelo 

entroncamento viário. Portanto, a relação entre o desenvolvimento do capital comercial com a 

dinamização e polarização dos núcleos urbanos, bem como a localização desses centros de 

acumulação do capital comercial em tais núcleos, indicam diretamente condições 

privilegiadas de infraestrutura logística de integração econômica que o Triângulo Mineiro e o 

Alto Paranaíba exerce no cenário nacional, correspondendo uma área geoestratégica diante da 

integração nacional. 

Diante do exposto, compreender as particularidades contemporâneas sobre a dimensão 

logística, sobretudo no período marcado pela globalização, e sua influência na mesorregião, 

frente a configuração das redes viárias instaladas, bem como os discursos dos agentes 

presentes nesses processos para atração de capital que auxiliaram a efetivação dessa 

modernidade como expressão da atividade logística e de serviços, colocam-se hoje como 

desafios para reflexões de futuras pesquisas.  
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Resumo:A formação da União Europeia ajudou a solucionar uma série de divergências entre seus membros 

sobre as fronteiras, pois esta é uma das exigências para a associação de um país ao bloco, no entanto, outras 

questões relacionadas a práticas nacionais próximas às fronteiras ainda causam incomodo às relações entre os 

membros da EU, como o caso dos reatores nucleares, herança de uma matriz de geração de energia que com o 

tempo amplia as condições de risco, resgatando a fronteira sua função peculiar de separar e aproximar povos e 

governos. 

Palavras-chave:Fronteira; energia nuclear; cooperação; conflito 

 

 

Resumen:La formación de la Unión Europea ha ayudado a solucionar una serie de divergencias entre sus 

miembros sobre las fronteras, pues ésta es una de las exigencias para la asociación de un país al bloque, pero 

otras cuestiones relacionadas con las prácticas nacionales próximas a las fronteras todavía causan incomodidad 

las relaciones entre los miembros de la UE, como el caso de los reactores nucleares, herencia de una matriz de 

generación de energía que con el tiempo amplía las condiciones de riesgo, rescatando la frontera su función 

peculiar de separar y acercar a pueblos y gobiernos. 

Palabras Claves:Frontera; energía nuclear; cooperación; conflicto 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho visa o estudo da fronteira entre Bélgica e Alemanha, de forma a 

elucidar a história política de sua ocupação, com ênfase nos problemas energéticos que 

derivam das diferentes políticas a respeito do uso de geradores nucleares entre os dois países, 

desejando apresentar uma perspectiva objetiva e realista a respeito desta fronteira. 

O continente europeu possui as mais antigas fronteiras entre Estados-modernos do 

Mundo. As diversas civilizações, conflitos e culturas na Europa deram origem a vários 

Estados, que, através de tratados e convenções, definiram limites para seus respectivos 

territórios. 
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Ao longo da história humana, as fronteiras evoluíram de simples demarcações naturais 

(como montanhas, rios, mares, etc.) até muros e cercas e, atualmente, uma linha imaginária 

politicamente construída por meio de acordos entre os países. 

[...] no período moderno as fronteiras aparecem como as molduras dos 

Estados-nações, de modo que o seu estabelecimento, como eventuais 

modificações, são manifestações de transformações que estão se processando 

no interior das sociedades, sem se esquecer, é claro, das relações de 

vizinhança.  (MARTIN, 1998, p. 46) 

Os territórios que pertencem à Alemanha e à Bélgica têm sido continuamente 

ocupados desde os tempos anteriores à Roma Antiga, e, ao longo dos séculos sofreram 

transformações em suas delimitações e em suas relações internacionais - particularmente - 

desde a independência belga e a unificação alemã no século XIX. 

 Para realização da pesquisa foram utilizados autores e artigos da internet com ênfase 

na história das relações internacionais entre os países europeus, especialmente entre os dois 

Estados. Configura-se, portanto, numa pesquisa explicativa, de forma a entender as razões da 

crise energética, tomando como base a história, a economia e a política local.  

 

Apresentação 

 

A República Federal da Alemanha é um país da Europa Central, que faz fronteira com 

outros 9 países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, 

República Checa e Suíça. Sua área total é de 357.022 km² e seu clima é temperado marítimo. 

As terras no norte possuem baixa altitude, ao contrário das regiões centrais e, no sul se 

localizam os Alpes Bávaros. (CIA, 2018)   

A região oeste do país - ocupada pelos Aliados capitalistas ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, é mais desenvolvida economicamente do que a região leste - ocupada pela URSS, 

mas o país tem feito esforços para diminuir a diferença. Sua população é de 80.594.017 

habitantes (estimativa para 2017). (CIA, 2018). 

O Reino da Bélgica é um país da Europa Ocidental, localizado entre o oeste da 

Alemanha, nordeste da França, noroeste de Luxemburgo e ao sul dos Países Baixos, sua área 

total é de 30.528 km². Seu clima é temperado e o país possui litoral plano, baixas montanhas 

na região central e escarpas na floresta de Ardennes, no sudeste. (CIA, 2018) 
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O país é dividido entre duas regiões: Flandres no norte e Valônia no sul, elas se 

diferem na cultura e no idioma falado – neerlandês no norte e francês no sul. Existem, 

também, algumas comunidades alemãs espalhadas pelo território. Sua população é de 

11.491.346 habitantes (estimativa para 2017), concentrados na região de Flandres, que desde 

o século XX é a mais desenvolvida economicamente. (CIA, 2018).  

A fronteira entre a Alemanha e a Bélgica tem 133 quilômetros de extensão (CIA, 

2018) e está localizada no extremo leste da província belga de Liège, na região da Valônia, ao 

noroeste do estado alemão da Renânia-Palatinado e ao sudoeste da Renânia do Norte-

Vestefália (também um estado alemão). (ESPACES TRANSFRONTALIERS, 2015) 

Conforme visto no Mapa 1, ela se inicia na tríplice fronteira entre Alemanha, Bélgica e 

Países Baixos (ou Holanda), no norte. A colina de Vaalserberg é o ponto de referência natural 

e seu pico é conhecido como Drielandenpunt (ponto de três países) em neerlandês ou Trois 

Frontières (três fronteiras) em francês. As cidades de Aachen, na Alemanha, Liège, na 

Bélgica, e Maastricht, nos Países Baixos, estão próximas à Vaalserberg. (ESPACES 

TRANSFRONTALIERS, 2015) 

Ao sul, ela se transforma numa tríplice fronteira novamente, desta vez entre 

Alemanha, Bélgica e Luxemburgo. A fronteira é marcada por um monumento de bandeiras (o 

Europadenkmal – em alemão). Aglomerações próximas incluem as vilas de Ouren, na 

Bélgica, Lieler, em Luxemburgo e Sevenig, na Alemanha (GOOGLE EARTH, 2016). A 

tríplice fronteira está no encontro do riacho de Réibaach (onde está parte da fronteira entre a 

Bélgica e Luxemburgo) com o rio Our. (REULAND OUREN, 2018) 

O rio Our é o principal rio de tal fronteira, se estendendo até Luxemburgo. Diversos 

córregos também são utilizados como demarcação, tais como Irmsch, Ihrenbach, Hartenbach, 

Husbach, Auw, Tannebach, entre outros menores. Existem, pelo menos, dez pontes que 

conectam os países, a maioria delas é simples, para a passagem de pequenos veículos e 

pessoas. Todas estão completamente abertas. (GOOGLE MAPS, 2009) 

Próximo a cidade de Steinebrück (Alemanha), está a maior ponte nesta fronteira, na 

E42 (autoestrada europeia), que passa sobre o rio Our. Esta é a principal construção da região 

fronteiriça que aqui possui, quase sempre, aspecto rural. As principais demarcações são feitas 

por meio de placas e bandeiras, em geral com a bandeira da União Europeia. (GOOGLE 

MAPS, 2009) 
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Mapa 1- Região fronteiriça em destaque (com a fronteira representada pela linha amarela). As 

principais cidades (alemãs) estão rodeadas com um círculo preto, já a capital belga, Bruxelas, está 

marcada com um círculo vermelho. As mais próximas cidades – Aachen e Liège, estão marcadas por 

quadriláteros seguindo o mesmo padrão de cores. Em azul as fronteiras de Luxemburgo e em lilás, dos 

Países Baixos. 

 
Fonte: Google Maps 

 

A maior parte da região é dominada por atividades agrícolas, de ambos os lados, com 

alguns bosques e parques. O German-Belgian High Fens – Eifel Nature Park é o principal 

parque entre os dois países, sendo o mais antigo da Bélgica, se estendendo de uma área a sul 

de Aachen até a tríplice fronteira Alemanha-Bélgica-Luxemburgo. (PROVINCE DE LIÈGE, 

2018) 

Apesar da área de proteção, a fronteira é influenciada por uma região de intensa 

movimentação econômica alemã, que inclui as cidades de Düsseldorf, Colônia (Cologne) e 

Frankfurt. Se encontram na região, dessa forma, inúmeras vilas cuja base da economia é a 

agropecuária e abastecem essas grandes cidades. (BRITANNICA, 2018) 

Existem 5 enclaves alemães na Bélgica, todos localizados próximo à fronteira. Esses 

foram estabelecidos graças à antiga ferrovia belga de Vennbanh, que corta o estado alemão de 

Renânia do Norte-Vestefália. A ferrovia é como um corredor, os seus trilhos estão em 

território belga, mas de cada lado está a Alemanha. Atualmente, ela se tornou uma das 

maiores ciclovias da Europa. (THE TELEGRAPH, 2016)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
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Analisando mapas da região, os enclaves se destacam devido ao uso da terra para a 

agropecuária, em contraste com o território belga na região, onde as florestas estão bem mais 

conservadas. Não há aglomerações urbanas expressivas devido ao espaço limitado. 

(GOOGLE EARTH, 2016).Os enclaves são Lammersdorf, Mützenich, Roetgen, Rückschlag e 

Ruitzhof, na qual Mützenich é o maior deles. A existência desses enclaves já levou a Bélgica a 

disputar a soberania sobre tais territórios, mas atualmente não há conflitos ou disputas locais. 

Os cidadãos alemães e belgas na região convivem, geralmente, sem conflitos. (VENNBAHN, 

2018). 

 

História 
 

 Entre os séculos X e XIV, surgem na região dos Países Baixos (que incluem a 

Bélgica) inúmeros principados ligados ao Sacro Império Romano-Germânico, com exceção 

de Flandres, que se tornou vassala do Reino da França (BRITANNICA ACADEMIC, 2014).  

 Durante a Baixa Idade Média, a região de Flandres experimentaria um enorme 

crescimento econômico que viria a alterar as suas relações com os vizinhos. A indústria têxtil 

flamenga permitiu o desenvolvimento de grandes cidades no entorno. O transporte dos tecidos 

era feito pela Liga Hanseática, uma organização composta por cidades alemãs para benefícios 

mútuos. (BELGIUM, [2018]) 

 No começo da Idade Moderna, os Países Baixos mantiveram relações próximas com o 

Sacro Império, notavelmente com os Habsburgo da Áustria (considerada, então, uma região 

alemã) e da Espanha, o que levou a uma revolta e consequente separação (BELGIUM, 

[2018]). Os protestantes fugiram para o norte (Amsterdã), enquanto os católicos 

permaneceram no atual território belga, sendo anexados pelo Sacro Império, porém 

subordinados aos espanhóis. (BRITANNICA ACADEMIC, 2017). 

 Esse evento foi essencial para a formação de um sentimento nacional na Bélgica, até 

então o povo belga possuía profundas relações com os Estados Alemães e a França, não 

vendo a si mesmos como nação independente. 

 Durante o governo dos Habsburgo, a província de Liège se manteve como um 

principado independente dentro do Sacro Império, recebendo grande influência alemã, além 

disso, a região da Valônia se tornou um campo de inovação pré-industrial que se expandiria 

por toda a região no entorno. (BELGIUM, [2018]). 
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 No começo do século XVII, era difícil definir uma fronteira entre os Países Baixos 

Espanhóis (Bélgica e Luxemburgo) e os territórios alemães, o Sacro Império era formado por 

um grande conjunto de principados e ducados, muitas vezes minúsculos e cheios de enclaves 

entre si. (BRITANNICA ACADEMIC, 2015) 

 A rivalidade entre Calvinistas, Católicos e Luteranos na Europa Central e Ocidental 

levaria ao conflito conhecido como Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). A região da 

fronteira entre Alemanha-Bélgica foi particularmente afetada pelo conflito em si e por suas 

consequências. 

 Pela Paz de Augsburgo (1555), os povos de uma região deveriam seguir a religião de 

seu governante. A Bélgica - nesse período - era governada pela monarquia espanhola (família 

Habsburgo), que seguia fortemente a Igreja Católica Romana. Já na Alemanha, o 

Protestantismo (e suas correntes) ganhava força, especialmente na região de Colônia e em 

todo o Vale do Reno (próximo à Bélgica). (BRITANNICA ACADEMIC, 2015)  

 Por meio da Paz de Vestefália (1648), a liberdade religiosa foi mantida, o que 

enfraqueceu a autoridade dos Habsburgo e fortaleceu a influência francesa e neerlandesa na 

região dos Países Baixos Espanhóis. Além disso, o acordo foi essencial para a formação da 

soberania nos Estados alemães (que levaria à sua unificação) e para o surgimento de uma 

rivalidade entre Alemanha e França, cujo campo de batalha seria a Bélgica. (OSIANDER, 

2003) 

 Em 1794, o governo dos Habsburgo nos Países Baixos Espanhóis foi substituído pelo 

governo francês, nas Guerras Revolucionárias Francesas (1792-1799). A França anexou a 

região de Flandres, o Principado de Liège e a Valônia, estendendo seu poder até a Renânia do 

Norte-Vestefália. (BELGIUM, [2018]). Mais uma vez, a fronteira estava no rio Reno. 

(BRITANNICA ACADEMIC, 2017).  

 As Guerras Napoleônicas mudaram, por um período de tempo, a fronteira Alemanha-

Bélgica, após Napoleão anexar todos os territórios alemães a oeste do rio Reno e obrigar os 

outros territórios (com exceção da Prússia e Áustria) a se unirem na Confederação do Reno. 

(BRITANNICA ACADEMIC, [2018]). A fronteira entre Bélgica e Alemanha ainda podia ser 

considerada como estando neste rio. 

Eventualmente, o Império Francês foi atacado por todos os lados e Napoleão foi preso 

na Ilha de Elba, mas retornaria para governar por mais 100 dias. Ele invade a Bélgica (agora 

sob domínio neerlandês) e enfrenta o exército prussiano na Batalha de Ligny e pouco depois 
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enfrenta o exército britânico liderado pelo Duque de Wellington (BRITANNICA 

ACADEMIC, 2018). A Prússia também invade a Bélgica pela Valônia para dar apoio aos 

britânicos,resultando na Batalha de Waterloo, onde Napoleão é finalmente derrotado. 

(BELGIUM, [2018]) 

Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena reorganizou as fronteiras da 

Europa. A Bélgica foi incluída no Reino dos Países Baixos e a Prússia anexou terras além do 

rio Reno. O objetivo era que a recém-formada Confederação Germânica equilibrasse seus 

poderes com os Países Baixos (que haviam ganho a intensamente industrializada Bélgica). 

(OSIANDER, 2003) 

A fronteira atinge sua delimitação mais próxima da atual através do Ato Final do 

Congresso de Viena, assinado em 9 de junho de 1815 (OSIANDER, 2003). Porém, apenas em 

1830, com a independência belga, é que ela se tornaria, formalmente, a divisão entre Bélgica e 

os Estados Alemães. 

Por meio do Tratado de Londres (1839), a Bélgica foi internacionalmente reconhecida 

e suas fronteiras foram formalmente instituídas. Além disso, o Império Britânico se 

comprometeu em proteger o país contra quaisquer ameaças e invasões, o que mais tarde, 

levaria a entrada dos britânicos na Primeira Guerra Mundial (quando os alemães 

ultrapassaram a fronteira). O tratado foi assinado pela Áustria, Bélgica, França, Grã-Bretanha, 

Prússia e Rússia. (NATIONAL ARCHIVES, [2018]) 

Durante o século XIX, a fronteira Bélgica-Estados alemães se tornou uma região de 

um enorme crescimento econômico e industrial. A Bélgica tinha interesses em fortalecer sua 

economia e a Prússia desejava unificar o território alemão. Em 1843, foi construída uma linha 

ferroviária entre Antuérpia (cidade belga) e Colônia, que favoreceu o comércio de ambas 

regiões. (BRITANNICA ACADEMIC, 2016) 

No começo do século XX, a neutralidade belga frente aos conflitos internacionais a 

levou a bloquear a passagem de soldados alemães pela fronteira, mesmo com o início da 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Porém, em 4 de agosto de 1914, a Alemanha invadiu a 

Bélgica, com o objetivo de chegar até a França. (ZUCKERMAN, 2004)  

A Bélgica sofreu muito com essa invasão, com inúmeras violações à sua população 

por parte do exército alemão. Os alemães, por outro lado, utilizavam a sua imprensa para 

caracterizar os belgas como bárbaros e traidores, afirmando que eram aliados dos franceses e, 

portanto, deviam ser punidos. (ZUCKERMAN, 2004).  
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Através de um armistício dos Aliados, ao fim da Guerra, a Alemanha deveria 

desocupar a Bélgica e a margem oeste do rio Reno. Pelos termos do Tratado de Versalhes 

(1919), a Alemanha deveria entregar à Bélgica e à França 20,000,000 de toneladas de carvão 

por ano, os belgas também ficaram com 8% de toda a quantia paga pela Alemanha como 

punição (BRITANNICA ACADEMIC, 2017). E esta deveria conceder aos mesmos o 

território de Eupen-Malmedy (THE GUARDIAN, 2017). Esse território, hoje, é onde está 

delimitada a fronteira. 

Após o início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em 10 de maio de 1940, a 

Alemanha Nazista invadiu a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. Depois de 18 dias de 

confronto, os belgas se renderam, com o governo sendo transferido para a França e depois 

para a Londres. O rei Leopoldo III foi capturado pelos alemães e mantido refém por 4 anos 

em seu palácio em Laeken. (BRITANNICA ACADEMIC, 2017) 

Após a Segunda Guerra, algumas cidades alemãs, como Aachen passaram a serem 

administradas por autoridades belgas. Em 26 de setembro de 1956, um novo tratado foi 

assinado entre a Bélgica e a República Federal da Alemanha devolvendo essas cidades para os 

alemães e demarcando pontos na fronteira. (ESPACES TRANSFRONTALIERS, 2015) 

 

A questão energética e as políticas de integração 
 

A fronteira entre Alemanha e Bélgica está localizada em uma região economicamente 

importante. Além de densamente povoada, ela está entre grandes centros financeiros europeus 

como Paris, Luxemburgo, Bruxelas e importantes regiões alemãs como o Vale de Ruhr, entre 

outras. (AACHEN, 2018). 

A região da Euregio Meuse-Rhine (EMR)é uma associação para a cooperação 

internacional, formalmente fundada em 1976, entre Alemanha, Bélgica e Países Baixos. A 

Euregio engloba a região de Aachen, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália, partes 

da Renânia-Palatinado, as províncias belgas de Liège e Limburgo e o sul da província 

neerlandesa de Limburgo, além da comunidade alemã na Bélgica. (INTERREG EMR, 2018) 

A associação tem sido uma importante promotora de interesses comuns entre as 

principais cidades da região, buscando investimentos e qualidade de vida em uma área de 

cerca de 3,7 milhões de habitantes (AACHEN, 2018) e procurando cooperação além das 

fronteiras, especialmente nas áreas da cultura, economia, política e saúde. (ESPACES 

TRANSFRONTALIERS, 2015) 
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Cerca de 40% da energia consumida na Bélgica vêm de usinas nucleares. Duas delas: 

Doel 3 e Tihange 2 (mapa 2) vêm causando tensões entre os belgas e os alemães, notadamente 

no estado da Renânia do Norte-Vestefália (o mais populoso da Alemanha). Ambos reatores 

possuem mais de 40 anos (DW, 2018), mas foram construídos para operarem por apenas 30 

anos e recentes inspeções mostram inúmeras falhas no seu funcionamento. (FORBES, 2018) 

 Em 2016 a Bélgica negou um pedido da Alemanha para o desligamento da Tihange 2 

e Doel 3 feito pela ministra alemã do meio ambiente Barbara Hendricks. A Agência Oficial de 

Segurança Nuclear da Bélgica afirmou que as usinas possuem o mais alto grau de segurança. 

A atividade nuclear na área deveria ter sido encerrada em 2015, mas o governo belga a 

estendeu até 2025. (THE GUARDIAN, 2016) 

Os cidadãos da cidade de Aachen já começaram a receber tabletes de iodo (que 

ajudam a prevenir câncer de tireoide) do governo. Aproximadamente 500 mil pessoas vivem 

na região e serão diretamente afetadas em caso de um acidente na usina belga de Tihange 2. A 

Alemanha planeja desligar seus reatores até 2022 e a Bélgica até 2025, não se sabe ainda 

como os belgas compensarão metade de sua produção energética (BBC, 2017). Os alemães 

optaram por uma política contrária à energia nuclear após o acidente em Fukushima, Japão, 

em 2011. (THE GUARDIAN, 2016) 

 No âmbito internacional, desde o fim da Segunda Guerra, a Alemanha tem feito 

esforços para melhorar suas relações com a Europa, notavelmente com a Europa Ocidental. 

Ela se tornou membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), sediada na 

Bélgica, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) que levaria à criação da 

União Europeia (UE) e da União da Europa Ocidental (UEO). Seu objetivo tem sido construir 

uma integração no continente, superando o passado de conflitos. (HAFTENDORN, 2006) 

 A Bélgica também procurou fortalecer seus laços com os vizinhos, se tornando 

membro do BENELUX, da OTAN, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e, por fim, 

da União Europeia (BRITANNICA ACADEMIC, 2017). Além disso, no começo da década 

de 1960, a Bélgica já estava entre os principais aliados econômicos da Alemanha. 

(HAFTENDORN, 2006) 

 

Considerações Finais 
 

 Apesar dos problemas aqui apresentados, tanto a Alemanha quanto a Bélgica são 

vistos como países favoráveis à União Europeia e eles têm construído uma relação de apoio 

mútuo, com base na diplomacia e na cooperação. Além disso, a interdependência econômica 
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torna vital - para o bom funcionamento das sociedades, que as relações entre Alemanha e 

Bélgica permaneçam pacíficas e intrinsicamente conectadas.Apesar de inúmeras questões que 

têm surgido no cenário europeu nos últimos anos, como a ascensão de partidos de direita e as 

ondas de refugiados, o maior problema presente na fronteira é a produção energética belga. 

 A opinião pública na Alemanha é bastante crítica com relação às usinas nucleares, 

especialmente após os acidentes de Chernobyl (1986) e Fukushima (2011), mas o país está 

rodeado de grandes produtores e dependentes da energia nuclear, tais como França, 

Eslováquia, Suíça, Suécia, além, é claro, da Bélgica. Acidentes como esses sempre produzem 

uma quantidade absurda de radiação que oferece riscos mortais à população, mesmo que esta 

esteja localizada à consideráveis distâncias das usinas. Problemas em qualquer país europeu 

traria consequências em todo o continente, devido ao seu tamanho limitado, entre outros 

fatores naturais. 

 Vê-se, portanto, a necessidade de acordos efetivos entre os países envolvidos de forma 

a limitar a proliferação de usinas nucleares e definir uma data limite às atividades já 

existentes, tal como a Alemanha tem feito. Ao mesmo tempo, é preciso cooperação a nível 

internacional para a substituição de geradores nucleares por energia renovável, como turbinas 

eólicas e painéis solares.  

 A substituição da fonte energética é um problema encarado por toda a Europa, que 

possui recursos escassos e espaço limitado pelo seu grande contingente populacional e 

atividades econômicas. Isso justifica a política belga, que insiste em estender a vida útil de 

seus geradores, visto que o país não possui a mesma facilidade em substituir sua matriz 

energética como a Alemanha. O apoio alemão é essencial para a implantação de energia limpa 

e segura na União Europeia e, ao mesmo tempo, para garantir a soberania e autonomia 

energética desses países. 
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Resumo:Este trabalho tem como principal intuito elaborar uma análise sobre a reconfiguração territorial e as 

políticas públicas do Estado no caso da cidade de Ouanaminthe (Haiti). Para isso, parte de uma análise territorial 

e espacial, considerada como um dos elementos relevantes na análise geográfica desse Município. Busca-se, 

também, compreender como o uso do território vem se acirrando e representando algumas dificuldades na gestão 

e na organização sociopolítica do Estado. Assim, é possível analisar qual seria o papel do Estado na 

regulamentação e na valorização das dinâmicas econômicas e políticas por meio de um planejamento territorial 

para o fortalecimento da circulação de mercadorias na cidade em questão. Esta discussão poderá trazer uma 

contribuição relevante para a ciência geográfica sobre como a dinamização da economia ocorre através de uma 

transformação do território. 
Palavras-chave:Território; Estado territorial; Reconfiguração espacial 

 

 

Resumen:Este artículo tiene como principal objetivo realizar un análisis sobre la reconfiguración territorial  y 

las políticas públicas do Estado en el caso de la ciudad de Ouanaminthe (Haití). Para tanto, parte de un análisis 

territorial y espacial, considerado uno de los elementos relevantes en el análisis del territorio. Se busca, por lo 

tanto, comprender cómo el uso del territorio se ha agudizado y representa algunas dificultades en la gestión y la 

organización sociopolítica del Estado. De esa manera, se analiza el papel del Estado en la regulación y la 

valorización de las dinámicas económicas y políticas por medio de una planificación socioespacial y territorial 

para el fortalecimiento de la circulación de mercancías en la ciudad ya mencionada. Esta discusión puede 

contribuir en un debate esencial en la ciencia geográfica sobre cómo la dinamización de la economía ocurre a 

través de una transformación del territorio. 

Palabras clave:Territorio; Estado territorial; Reconfiguración espacial 

 

 

Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é colocar em público algumas abordagens sobre a 

reconfiguração territorial e as políticas públicas do Estado no caso da cidade de Ouanaminthe 

(Haiti)para uma dinamização da economia por meio de um descongestionamento dos serviços 

públicos, econômicos e políticos do município haitiano de Ouanminthe. Percebemos que essa 

cidade tem sido foco de investimentos públicos em diversas áreas, como na construção das 

redes urbanas, de leitos hospitalares, tratamentos de esgoto, escolas, gestão de saneamento e 

segurança e construção de empresas. Assim, o Estado passa estruturar a vida social dos 

cidadãos e faz com que a cidade se torne um lugar mais acessível e flexível para a sociedade, 

permitindo que o se encontrem soluções para os inúmeros problemas que aparecem no 
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domínio da administração pública. Tal decisão pode levar ao fortalecimento da economia por 

trazer uma satisfação das necessidades básicas da população regional, como na criação de 

empregos, permitindo maior fluxo e circulação de pessoas. Nessa perspectiva, a 

reconfiguração territorial revitaliza a visão da geografia ao trazer uma maior relevância ao 

território, ligado ao processo de desenvolvimento urbano. Essa questão de revalorização da 

estrutura espacial e territorial da cidade de Ouanaminthe será discutida mais adiante e pode 

contribuir sobremaneira para a ciência geográfica.Este trabalho também propõe como 

metodologia o levantamento bibliográfico de trabalhos científicos, como dissertações, teses, 

livros, o apoio da biblioteca da UNICAMP, dos sites de órgãos oficiais do governo haitiano, 

artigos científicos sobre a temática do território, organização socioespacial, formação 

territorial relacionadas ao tema de estudo. 

 

O Estado e a formação territorial: dinâmica das políticas socioespaciais da cidade de 

Ouanaminthe. 

 

Na análise da dinâmica territorial e transformação atual da cidade de Ounaminthe, a 

discussão do território não é imune a um debate geográfico. O território pode ser considerado 

como uma categoria espacial que não pode existir sem uma comunidade que o qualifique e 

crie; é construído com base na transformação e na apropriação dos meios pela natureza. 

Portanto, esse território pode ser usado como um produto socialmente produzido através de 

um resultado histórico da vinculação de um grupo e/ou indivíduo ao espaço que o abriga. E a 

expressão dessa relação sociedade/espaço é impossível de ser pensada sem recurso aos 

processos sociais (MORAES, 2005). 

Nessa mesma lógica, o território passa a ser representado como uma base fundamental 

para a formação do Estado-Nação, que, ao mesmo tempo, o moldava (SANTOS; SOUZA, 

2006). O território é definido como um espaço apropriado, espaço social, espaço usado, o 

lugar onde se objetiva a reprodução das relações sociais e o cotidiano da vida humana, 

caracterizado pela disputa de dominação, de poder e de controle (SANTOS, 2012). Portanto, 

os territórios podem ser construídos a partir de um espaço onde executam um trabalho nas 

relevantes relações marcadas pelo poder e pela dominação (RAFFESTIN, 1993). 

Ademais, o território é caracterizado e qualificado pelos fatores de identidade, 

territorialidade, cultura, entre outros. As disputas pelos usos do território estabelecem 

acirradas lutas pelo poder; é por essa razão que território e poder constituem-se em um par 
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dialético. As relações de poder são caracterizadas por uma organização social e política dada, 

resultando inevitavelmente em conflitos (SOUZA, 2014). Em relação a essa questão, o 

território é um espaço qualificado pela preponderância de um grupo de pessoas, sendo 

determinado pelo controle político de âmbito territorial e espacial, que, no mundo 

contemporâneo, estabelecem áreas de domínio estatal (MORAES, 2005).No cenário atual, o 

Estado territorial se disseminou pelo mundo inteiro. Todavia, há profundas desigualdades na 

execução da soberania entre dos Estados, na difusão pelo cumprimento do poder, tanto no 

interior dos territórios, na relação de Estado e cidadão, quanto nas relações interestatais 

(CATAIA, 2011). Nesse caso, o Estado detém o monopólio do controle sobre o espaço e no 

limite dessa jurisdição espacial.  

Nesse contexto, o Estado toma sua feição moderna, nacional e internacional. Essa 

superação do particularismo é importante para o domínio capitalista, pois fundamenta a 

emergência do capital nacional. Porém, o Estado pressupõe a individualidade da soberania 

sobre todos os lugares sob sua jurisdição e sua delimitação da formação territorial do espaço 

(MORAES, 2005). Essa discussão estabelecida tem a ver com a formação socioespacial da 

cidade de Ouaniminthe (Haiti), relevante para o entendimento do processo social e para a 

contextualização da formação territorial dessa cidade no tempo histórico, na construção de um 

atributo produtivo do espaço de Estado territorial e das políticas socioespaciais. 

Do ponto de vista geográfico, a município de Ounaminthe conta com uma área de 

222,90 km² e faz parte do Departamento Noroeste (1698 km²). Segundo informação do 

Institut Haitien de Estatistique et d‘Informatique de 2015, esse município registrava 106.129 

habitantes (MATOS, 2016).Essa cidade estabelece uma conexão mais relevante entre dois 

países. No Haiti, encontra-se a cidade do Cabo Haitiano, uma Capital Regional que polariza 

significativa hinterlândia. Geograficamente, a cidade de Ouaniminthe é um dos locais cruciais 

em termos de circulação do mercado binacional entre o Haiti e a República Dominicana. É 

um dos pontos culminantes que favorece o maior fluxo de migrações da população haitiana; 

milhões de pessoas atravessam a fronteira cotidianamente sem documentos oficiais para 

buscar empregos no território dominicano. E é nessa região da capital regional que está 

localizada a cidade de Ouanaminthe – gêmea de Dajabón (República Dominicana), conforme 

mostra o figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Localização geográfica de Ouanaminthe – Haiti 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Em relação ao uso do território, nota-se que o fluxo de migração tem aumentado na 

cidade de Ouanaminthe. Tal valorização do espaço pode ser compreendida por meio do 

processo de formação territorial. Portanto, ele pode ocorrer através de uma manifestação 

singular que envolve uma relação específica de uma determinada sociedade com o seu meio. 

Sendo assim, trata-se de uma parte da singularidade de uma totalidade na qual está inserida 

por meio de uma transformação social e espacial (MORAES, 2005). Em referência à análise 

territorial, o espaço passa a ser determinado como um fato social, produto da ação humana 

que interfere no processo social, tanto pelo que aconteceu na história quanto pelo fato 

imanente de historicidade provável de ser imaginada. Portanto, cada pacto de configurações 

técnicas e espaciais relacionados estabelece a particularidade produtiva de um espaço, sua 

limitação e sua virtualidade (SANTOS, 1982). Perante essa análise, a cidade de Ouanaminthe 

passa a sofrer algumas mudanças na estrutura organizacional e socioespacial por meio dos 

fluxos de pessoas que se estabelecem na área de fronteira em busca de melhores condições de 

vida.Tal situação contribui para reconfigurar a dinâmica das políticas socioespaciais dessa 

cidade. 

Essa perspectiva concerne diretamente à literatura do território. Acerca disso, Moraes 

(2005) afirma que cada discurso relacionado à questão do território tem uma história que 

lecciona suas configurações e suas estruturas mais recentes; suas formações representam um 
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caminho muito rico para análise da formação regional de um país, estabelecendo-se um dos 

componentes que determinam as suas características na escala nacional e que, dessa maneira, 

provoca aos desequilíbrios regionais. Tais valorizações permitem equacionar o espaço como 

um processo no qual estão presentes não exclusivamente as legitimidades econômicas, mas 

também os projetos de política (social, territorial, econômica e cultural), que, por distintos 

caminhos, apropriam-se e possuem a capacidade de serem compreendidos como resultados de 

uma história que é logicamente conferida posteriormente.  

Esses conceitos de território, de Estado territorial e formação territorial estão 

relacionados à cidade Ouanaminthe. Dessa forma, o assunto associado à questão problematiza 

sobre a questão das políticas públicas para o desenvolvimento urbano e econômico, a ser 

discutido nas páginas seguintes. 

 

Problematização das políticas públicas para o desenvolvimento da economia de 

Ouanaminthe 

 

Durante os últimos anos, a cidade de Ouanaminthe vivenciou uma explosão 

demográfica muito tensa. Essa tendência de deslocamentos na área de fronteira aumentou em 

decorrência do terremoto de 2010, que deixou milhões de pessoas sem abrigo.Tal fenômeno 

provocou um aumento na densidade populacional nessa região, afetando ainda mais os 

serviços sociais e básicos já precários. 

Nessa perspectiva, às cidades, por meio da sua função na urbanização regional, 

atribuem-se alguns tipos característicos por certos papéis econômicos mais ou menos 

influenciados pela história. De fato, isso passa a desconhecer gravemente a realidade 

geográfica ou negligenciar a verdadeira personalidade peculiar a cada cidade (ROCHEFORT, 

1998). Como a cidade se torna cada vez mais um espaço que se organiza para acolher as 

grandes firmas, isso diminui os recursos públicos disponíveis à a população, agravando a crise 

social. Na dinâmica de transformação da economia urbana, os territórios passam a ser 

considerados como formas, enquanto o território usado são objetos e ações, espaço habitado e 

regido pela fluidez. É marcado pelo serviço da competitividade, que atualmente favorece as 

relações econômicas, a serem movimentadas pela cidade, de modo a reconfigurar o espaço 

urbano pela circulação das práticas comerciais (SANTOS; SOUZA, 1996; SANTOS, 2008). 

A inserção geográfica da cidade em sua região repercute na maneira pela qual a cidade 

cumpre o seu papel (na transformação da sociedade e contribui para o desenvolvimento 
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econômico regional) e no movimento de negócios e de comércio pelo reflexo de sua clientela 

rural. Através dessa inserção, impacta na fisionomia de seus bairros e constitui um elemento 

perceptível da paisagem urbana. Assim, a busca de uma organização regional racional deve 

primar pelas particularidades individuais de cada aglomeração e dispor-se a corrigir as más 

transformações e inadequações intrínsecas à rede cultural ou, ao menos, tentar transformar 

essa rede com o objetivo de adaptá-la às novas perspectivas da economia regional 

(ROCHEFORT, 1998) dessa cidade. 

Na percepção de Cano (2011), o Estado pode adotar uma fórmula simplista de 

descentralização nos municípios para atrair as indústrias nos diferentes setores do país. Isso se 

verifica ao repensar as readequações das regiões, preparando uma nova perspectiva de 

adequação das áreas de menores dimensões em outras cidades, a fim de antecipar o 

agravamento dos problemas que se manterão nas grandes áreas metropolitanas e que geram 

degradação de cidades de porte médio. Além disso, a cidade pode estar inserida em uma nova 

postura política e passar por um processo de revitalização em questões de finanças públicas, 

favorecendo a reconstrução das linhas mais gerais de uma dinâmica e efetiva política de 

localização das atividades econômicas dessa cidade. 

Desse modo, o Estado deve investir na construção das redes nessa cidade para 

melhorara circulação de pessoas e de mercadorias a fim de que essa cidade estabeleça uma 

interconexão com as demais, não exclusivamente das regiões circunvizinhas, mas do país todo. 

Em sua análise, Rochefort (1998) ressalta que as redes urbanas e a estrutura são quase sempre 

afetadas por fenômenos de sobrevivência da população devidos à permanência das cidades, 

mesmo depois de serem extintos os fatores que estiveram na origem da sua criação.  

Outros fatores a serem observados são as redes e o arcabouço que parecem 

inadequados e inadaptados em relação às necessidades atuais da urbanização da cidade. Com 

isso, a análise de Santos (2002) permite perceber que a característica das redes instituídas nas 

grandes cidades tem de ser vista como o produto da condição contemporânea das técnicas. 

Assim, para fazer funcionar redes da cidade, elas são formadas através da verticalização dos 

fluxos de pontos,atuando como elemento regulador nas diferentes escalas geográficas. Em 

virtude desse aspecto, cabe renovar e recriar as horizontalidades do espaço da contiguidade. 

Essa urbanização no Haiti acontece por meio da centralização político-administrativa e 

a concentração de atividades econômicas na capital à custa de cidades provinciais. Essa 

dinâmica está ligada ao fenômeno da industrialização, que favorece a criação de mão de obra, 
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bens e serviços coletivos, bem como a aglomeração populacional e a extensão urbana em 

termos de mudança socioeconômica e espacial. No entanto, essa forma de urbanização 

provoca um desequilíbrio socioeconômico na organização do espaço e das ações políticas. 

Para as zonas de aglomeração com habitantes que vivem abaixo da linha da pobreza,há 

grandes desigualdades sociais, além de deficiências nas infraestruturas e nos serviços sociais 

básicos (ARISTIDE, 2014). 

Recentemente, constata-se que o espaço urbano depende majoritariamente dos 

métodos espaciais de produção para cada contexto nacional: leis, normas de construção, 

sinalizações, das práticas sociais, essencialmente num contexto em que os regulamentos 

urbanos estão ausentes e não há planejamento normativo. Essa estrutura prática do espaço se 

constrói através das relações sociais que se opõem às estratégias que envolvem o Estado de 

espaço, o seu valor de uso e o seu valor de mercado. As práticas sociais são geradas por 

modelos ativos, estruturais e culturais que podem conduzir à definição de espaços versus 

bairros que não são comuns e que permanecem fora do familiar (PANERAI et al, 1999). 

Podemos destacar que a complexidade da evolução econômica e social tem implicação 

direta sobre o desenvolvimento da política da urbanização por falta de perspectiva do Estado 

no investimento e nas reconfigurações do espaço urbano dessa cidade. A análise permite 

perceber que nos países de Terceiro Mundo, especialmente, no caso Haiti, a cidade 

Ouanaminthe, a organização da estrutura urbana não põe em prática as regras de planejamento 

urbano. O desenvolvimento urbano é dirigido por estruturas de propriedade, e também de 

práticas de uso da terra. Porém, no território convizinho, principalmente na cidade Dajabón, 

que divide o espaço urbano com a de Ouanaminthe cabe no comando aos grandes 

proprietários que têm como estratégia de aumento o valor da terra ocupada por áreas 

residenciais de classe média, consequentemente a limitação da expansão urbana. 

Para PNUE (2013), um dos principais problemas para as políticas públicas para a 

reestruturação da situação da cidade de Ouanaminthe é a pobreza.Ela se traduz na falta de 

emprego, na insegurança alimentar incessante e também no subdesenvolvimento do Haiti, 

afetando literalmente toda a cidade de Ouanaminthe e produzindo um efeito para a cidade de 

fronteira entre esse país e a República Dominicana.  

A segunda dificuldade que o governo de Ouanaminthe vem enfrentando e que 

prejudica o desenvolvimento local é a degradação ambiental, que se manifesta 

especificamente pelo processo erosivo. Tal fenômeno provoca principalmente a deflorestação, 
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implicando falta de cobertura vegetal, deterioração do meio marino, destruição de grande 

parte da agricultura durante o período pluvial, situação que afeta diretamente da economia 

urbana. Ademais, verifica-se a ausência de tratamento de esgoto pelo serviço público, 

implicando aumento significativo da poluição da água dessa cidade e do meio ambiente e 

proliferação de doenças transmitidas por resíduos sólidos e bactérias devido à precarização 

dos serviços de políticas públicas. 

Em decorrência desta análise, observa-se que esse problema está diretamente ligado à 

fraqueza das estruturas do governo ao estabelecer o plano urbanístico e à sua capacidade 

muito limitada de estimular o crescimento econômico, mobilizando os recursos necessários 

para fornecer um mínimo de serviços sociais básicos à sua população. Tal posição é orientada 

em uma perspectiva ideológica que considera a urbanização como uma evidência de 

desenvolvimento econômico, integrando o desenvolvimento de serviços e a qualidade de vida 

da população de tal área. 

Além disso, essa correlação entre a proporção da população urbanizada e o 

crescimento das necessidades urbanas deve levar em conta uma política de amplo acesso aos 

serviços sociais básicos. Os diferentes dispositivos operacionais que articulam as necessidades 

de serviços e suas demandas em são em grande parte determinados pela concepção e pelo 

lugar dos serviços sociais com as necessidades sociais, e não pelo nível de desenvolvimento 

econômico dos países (ARISTIDE, 2014; LAMONT; MÓLNAR, 2002). 

O terceiro fator a ser destacado é a fraqueza da governança e a falta de 

responsabilidade do governo haitiano, que se reproduz em todas as facetas da economia e da 

sociedade local e tem consequências prejudiciais para a cidade de Ouanaminthe.A falta de 

iniciativa do governo,a ausência de um projeto e de um planejamento para investir na 

infraestrutura urbanística e na criação e construção das redes urbanas para facilitar a 

circulação da mercadoria e permitir o deslocamento da população local também fazem com 

que a sociedade local seja o pilar de um projeto de integração social da população dessa área. 

 

O papel do Estado na reconfiguração do territorial: contribuição do comércio para a 

mudança socioespacial da cidade de Ouanaminthe 

 

É importante ressaltar que a cidade de Ouanaminthe se localiza na região limítrofe 

com a cidade de Dajabón. Por esse motivo, muito haitianos aproveitam as oportunidades 

oferecidas pela cidade dominicana, comercializando e se empregando nas proximidades das 
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cidades. Por esse fato, a cidade de Ouanaminthe passou a sofrer um crescimento populacional 

exacerbado nos últimos anos acompanhado de uma taxa de urbanização muito grande na 

região. Assim, a população de Ounaminthe tem aumentado em 21% ao ano. Esse crescimento 

de fluxos populacionais é sentido também do outro lado da cidade vizinha devido ao 

estabelecimento de uma parte da população haitiana em território desocupado da República 

Dominicana (PNUE, 2013). 

O Município de Ouanaminthe se diferencia por apresentar uma vida associativa mais 

ativa. Suas características como cidade fronteiriça, a questão dos migrantes, o estabelecimento 

da zona franca de CODEVI e o processo de elaboração do Plano Municipal de 

Desenvolvimento em 2010 são fatores que favorecem a dinâmica organizacional dessa cidade. 

A cidade de Ouanaminthe é um dos municípios haitianos onde a população urbana é superior 

à população rural. Esse fenômeno pode ser explicado por três fatores: i) o período de embargo 

de 1991-1994, durante o qual a cidade se tornou um dos principais pontos de compra 

comercial com a República Dominicana, atraindo fortes movimentos migratórios, alguns 

deles permanentes; ii) a instalação da zona franca de CODEVI em 2003-2006, que levou à 

criação de cerca de 3.000 empregos diretos; e iii) o fluxo migratório após a tragédia do 

terremoto de 2010 (ARNAU, 2014), que fez com que grande parte dessa população deixasse a 

cidade natal para procurar uma vida melhor na zona de fronteira. 

Nesse sentido, o Estado tem um papel relevante na reconfiguração do planejamento da 

cidade de Ouanaminthe. A regionalização do espaço pode ser resgatada pelo Estado. E o 

Estado, ao procurar resgatar o seu papel, necessita recuperar as regiões. Portanto, o mais 

crucial para o Estado são as regionalizações espaciais e territoriais reais do Estado-Nação, 

instituídas pela apropriação de parcelas do espaço por arranjos específicos de atores que 

conformam as sociedades locais, sociais, políticas, culturais e econômicas das regiões, que 

são componentes do próprio Estado (BECKER, 1984). Nessa perspectiva, a função do 

comando devido a essas configurações superiores de produção não material tem 

consequências na integração gradativa do país às novas exigências da vida internacional. 

Nesse sentido, o modelo organizacional que representa o espaço como fluxos estruturadores 

do território pode ser considerado como os fluxos de matéria, que desenham o esqueleto do 

sistema urbano (SANTOS, 2009). 

A constituição das cidades ocupa uma função importante na transformação do espaço, 

porém essas verticalidades possibilitam a fragmentação produtiva e territorial. Desse modo, 
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não poderia ter um esgotamento da descentralização no contexto de desenvolvimento do 

circuito socioespacial; deveria haver uma descentralização seletiva e concreta do espaço 

gerado pelo dinamismo socioeconômico e por um planejamento territorial nacional. Tal 

planejamento deveria ser feito pelo processo dinâmico de estruturação da região tradicional, 

acarretando uma nova reestruturação espacial da cidade em outras escalas geográficas,uma 

grande unidade de identificação e de intervenção de Estado (BECKER, 1984). 

De fato, o Estado deve procurar uma nova perspectiva de adequação das áreas de 

menores dimensões a outras cidades a fim de antecipar o agravamento dos problemas que 

persistirão nas grandes áreas metropolitanas e que vêm gerando a degradação de cidades de 

porte médio. Além disso, a região metropolitana pode estar inserida em uma nova postura 

política e poderia passar por um processo de revitalização das questões de finanças públicas, 

favorecendo a reconstrução das linhas mais gerais de uma efetiva e dinâmica política de 

localização das atividades econômicas do país (ROCHEFORT, 1998). Devido a essa análise, o 

Estado tem um papel importante de entrar em diálogo com as regiões na busca um projeto de 

planejamento territorial que concilie interesses políticos específicos especializados e os 

interesses das sociedades nacionais e regionais. Necessita, também,renegociar com os locais 

diferenciados para responderem positivamente tanto nos aspectos políticos e sociais quanto 

nos aspectos econômicos (BECKER, 1984). 

Ao possuir unidade na dinâmica econômica da estrutura da geografia urbana, torna-se 

essencial à rede regional relocalizar cada cidade para interpretá-la de maneira concreta. Em 

razão disso, essa rede deve estabelecer a estrutura para um novo recorte regional 

(CANO,2011). Para realizar um novo processo de descentralização da economia urbana, essa 

cidade tem que passar por um processo de despolitização e fragmentação territorial da 

economia nacional, no intuito de que as cidades mais empobrecidas se beneficiem de um 

maior investimento público na construção das redes da cidade no território para melhorar a 

circulação dos fluxos material, imaterial e de serviços (BECKER, 1984).Além disso, a 

realidade das redes estabelecidas nas grandes cidades tem de ser vista como o produto da 

condição contemporânea das técnicas. Assim, para fazer funcionar as redes da cidade, 

formadas através da verticalização dos fluxos de pontos, elemento regulador nas diferentes 

escalas geográficas, cabe renovar e recriar as horizontalidades do espaço da contiguidade 

através de uma de fragmentação territorial (SANTOS, 2002; SANTOS, 2008). 
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Nesse sentido, a fragmentação territorial e a da economia não poderia ser apropriada 

porque propõe um rompimento com as novas relações econômicas, com a reconfiguração 

espacial e territorial da cidade, de modo que algumas regiões foram declinadas e outras 

surgiram através do processo de estruturação dinâmica socioterritorial e espacial do espaço 

urbano e da cidade. Nessa proposta de transformação socioespacial e da cidade, o Estado 

desempenha um papel relevante na reconfiguração das novas áreas,sendo um dos elementos 

importantes na particularidade e na configuração de novas regiões que crescem. Porém, essa 

concentração e a desconcentração, desterritorialização, reterritorialização, regionalização não 

podem ser tratadas sem levar em conta o papel das cidades (BECKER, 1984; SANTO, 1994). 

Na criação de novas perspectivas para transformação da cidade de Ouanaminthe, essa 

discussão tem uma grande importância para que o Estado reveja o plano de construção 

urbanística e de redes urbanas a fim facilitar a circulação da economia e a da população da 

cidade. Isso pode ser concretizado por meio de investimento estatal e do setor privado, pela 

conscientização da população e pela integração social como principal pilar no 

desenvolvimento e na circulação da produção dessa região. 

Devido ao fluxo de comércio transfronteiriço estabelecido na fronteira entre Haiti e 

República Dominicana, principalmente entre a cidade de Ounaminthe e Dajabón, a maior 

parte da população de Ouanaminthe concentra-se perto da fronteira. Dentre essas pessoas, 

grande parte envolve-se nas práticas das atividades comerciais na região, e isso leva à 

reconfiguração do espaço urbano via comércio praticado. O que Santos (2008, p.108) 

denomina de mercado determina como ―um fator de controle, um dado de unificação, e um 

conjunto de elementos possibilitando de estabelecer um dado de equilíbrio da economia‖. 

Em virtude disso, a relação entre urbanização e o problema dos serviços sociais requer 

certa política em termos de ação e intervenção social que integrem o papel e a função do 

Estado no que diz respeito ao bem-estar dos cidadãos. Cabe ressaltar que a questão dos 

serviços sociais aparece em todos os contextos urbanos e constitui questões importantes em 

relação ao planejamento urbano e ao planejamento espacial, bem como ao desenvolvimento 

socioeconômico, com destaque à produção de serviços sociais na dinâmica da economia 

urbana da cidade de Ouanaminthe. 
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Considerações Finais 

 

Este artigo foi discutido algumas abordagens sobre a reconfiguração territorial e as 

políticas públicas do Estado na cidade haitiana de Ouanaminthe no objetivo de promover a 

dinamização da economia urbana. Observa-se que, para haver uma reconfiguração do 

planejamento territorial da cidade de Ounaminthe,é necessário investimento do Estado na 

reorganização do tecido social da administração pública e na criação de redes para permitir 

melhorias no deslocamento de produtos e de pessoas. Como a cidade é um produto social 

espaço-temporal, está ligada a um processo histórico da produção que unifica a sociedade 

global num sistema geral de integração cultural e institucional. 

Levando-se em consideração esses aspectos, o Estado tem um papel relevante na 

reorganização da adequação dos serviços e das infraestruturas públicas, na construção de 

rodovias e na prestação de serviços hospitalares da cidade de Ouanaminthe. Por meio da 

aplicação de uma política de desenvolvimento econômico, social e político, é possível 

promover uma transformação significativa na desintegração dos serviços públicos a fim de 

responder à necessidade da população local e regional,permitindo melhor acessibilidade na 

área urbana por meio de interconexões com a grande cidade.Nesse contexto, o Estado deve 

buscar eliminar os desajustes na implementação de um planejamento de longo prazo,devendo 

ser considerado como fator-chave para a reorganização e a reconfiguração territorial do 

Município de Ouanaminthe. Essas ações têm de estar em conformidade com os níveis de 

governo e da administração estadual, ao idealizar uma organização político-territorial com o 

objetivo de fornecer uma resposta adequada às grandes opções nacionais e regionais do país. 
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Resumo:O propósito do presente artigo é identificar e analisar os fluxos de entrada e saída do IED nas 

principais regiões econômicas internacionais, ampliando o olhar sobre os principais destinos que se apresentam 

na América Latina e Caribe, no período de 1990 a 2013. Para uma melhor apreensão da realidade, o artigo divide 

os fluxos de entrada e saída em categorias de blocos de desenvolvimento econômico e divisão geográfica. A 

partir de uma revisão bibliográfica e coleta de dados, observou-se que, no início da década de 90, os países 

desenvolvidos apresentavam forte tendência de atração e remessa de IED e, a partir de 1995, ocorreu um 

aumento dos fluxos para regiões de economias em desenvolvimento, como América Latina, Caribe e Leste 

Asiático, o que perdura até o fim do período analisado. 
Palavras-chave:Neoliberalismo; Investimento Estrangeiro Direto; Blocos econômicos; regiões geográficas 
 

 

Resumen:El propósito del presente artículo es identificar y analizar los flujos de entrada y salida del IED en 

las principales regiones económicas internacionales, ampliando la mirada sobre los principales destinos que se 

presentan en América Latina y Caribe, en el período de 1990 a 2013. Para una mejor aprehensión de la realidad, 

el artículo divide los flujos de entrada y salida en categorías de bloques de desarrollo económico y división 

geográfica. A partir de una revisión bibliográfica y recolección de datos, se observó que, a comienzos de la 

década de 1990, los países desarrollados presentaban una fuerte tendencia de atracción y remisión de IED y, a 

partir de 1995, se produjo un aumento de los flujos hacia regiones de economías en desarrollo, como América 

Latina, Caribe y el Este Asiático, lo que perdura hasta el final del período analizado. 
Palabras Claves:Neoliberalismo; Inversión Extranjera Directa; Bloques económicos; regiones geográficas 

 

 

1 - Introdução 

 

Em 1979, o governo norte americano eleva a sua taxa de juros, o que impacta, de 

maneira negativa, diversos países que contavam com esta forma de financiamento de suas 

economias, dentre estes países, destacam-se os que fazem parte da América Latina, que na 

década de 80, apresentaram fortes períodos de crise fiscal, em especial Argentina e México, 

assim como Brasil. Paralelo a este acontecimento, nos países desenvolvidos desenvolvia-se 

um novo modelo econômico baseado no ideário neoliberal, que já havia sido adotado no 

Chile, na década de 1970. Este modelo econômico propõe a diminuição do papel do Estado e 

abertura comercial, financeira e econômica, além de uma redução severa dos direitos 

trabalhistas.  
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Frente a este contexto há uma pressão internacional para que o mesmo fosse adotado 

nos países da América Latina que apresentavam déficits em suas contas públicas. (HARVEY, 

2013a), o que passa a ocorrer a partir de fins da década de 1980 e início da década de 1990. 

Nesses países, as propostas neoliberais são elaboradas e apresentadas pelos países 

desenvolvidos e órgãos de investimentos internacionais, a partir de dez medidas que ficaram 

conhecidas como o ―consenso de Washington‖: 

a) disciplina fiscal visando eliminar o déficit público; b) mudança das 

prioridades em relação às despesas públicas, eliminando subsídios e 

aumentado gastos com saúde e educação; c) reforma tributária, aumentando 

os impostos se isto for inevitável, mas ―a base deveria ser ampla e as taxas 

marginais deveriam ser moderadas‖; d) as taxas de juros deveriam ser 

determinadas pelo mercado e positivas; e) a taxa de câmbio deveria ser 

também determinada pelo mercado, garantindo-se ao mesmo tempo que 

fosse competitiva; f) o comércio deveria ser liberalizado e orientado para o 

exterior (não se atribui prioridade à liberalização dos fluxos de capitais); g) 

os investimentos diretos não deveriam sofrer restrições; h) as empresas 

públicas deveriam ser privatizadas; i) as atividades econômicas deveriam ser 

desreguladas; j) o direito de propriedade deve ser tornado mais seguro. 

(WILLIANSOM, 1990 apud BRESSER-PEREIRA, 1991, p.6) 

Assim, observa-se na América Latina e Caribe, como no restante do mundo, uma 

dinâmica maior de fluxos de investimentos, dentre as modalidades, destaca-se em especial, 

neste período da história da América Latina, o Investimento estrangeiro direto (IED). 

(CHESNAIS, 1996). 

A partir desta breve explanação acerca do início da adoção do modelo neoliberal na 

América Latina e a inclusão desta nas regras adotas para o modelo, identifica-se a relevância 

dos recursos via IED. Isto posto, o presente artigo propõe como objetivo identificar e analisar 

os fluxos de entrada e saída do IED nas principais regiões econômicas internacionais, 

ampliando o olhar sobre os principais destinos que se apresentam na América Latina e Caribe, 

no período de 1990 a 2013. Com isso, espera-se entender quais foram os motivos que levaram 

à América Latina a ser um destino atrativo para estes recursos. 

 

2 - Metodologia 

 

2.1 - Métodos de analise 

 

Para a realização deste artigo, primeiramente fez-se coleta de dados referentes aos 

fluxos de investimento estrangeiro direto, no que tange à entrada e saída em regiões 
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econômicas. Para tal, utilizaram-se as regiões divididas por blocos de desenvolvimento e, a 

partir destes, em regiões geográficas, no período de 1990 a 2013. Cabe ressaltar que para a 

divisão dos países em regiões geográficas adotasse a metodologia apresenta pela United 

Nations Statistics Division (2018). 

Após esta coleta de dados e sua divisão, realizaram-se destaques para países da 

América Latina e Caribe que apresentavam grau de importância significativa no indicador 

objeto de estudo, IED. Assim, construíram-se duas tabelas em que se divide o período 

analisado em frações de cinco anos cada, exceto de 2000 a 2013, que se constitui em apenas 

três anos de intervalo 

Por fim, a partir dos dados obtidos fez-se análise destes com base em referencial que 

propõe uma visão crítica a cerca desta modalidade de investimento. Para tal, considerou-se a 

definição utilizada pela OECD (2002) para IED, que o trata como um investimento que é 

realizado pelo residente de uma economia, neste caso o investidor direto, para estabelecer um 

interesse duradouro em uma empresa residente em um país diferente da sua matriz. Ao 

contrário do investimento em portfólio, que seria uma modalidade que permite 

movimentações em curto prazo de capital, o investimento direto necessita de um tempo maior 

de capital aprovisionado para que surjam as reais vantagens para este tipo de investimento. 

 

2.2 - Fontes de dados 

 

 Os dados selecionados para o presente artigo foram: os Fluxos de investimento 

estrangeiro direto, que será apresentado como IED por questão de simplificação, por bloco 

econômico de desenvolvimento (Países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países 

em transição), região econômica (África, América do Norte, América Central, América do 

Sul, Ásia, Europa, Oceania), destacando a América Latina e Caribe como região especifica, 

por conter o México entre o grupo, apesar de sua definição geográfica alocar este na América 

do Norte. 

 A periodicidade escolhida é anual e compreende o período de 1990 a 2013. Os fluxos 

de IED foram obtidos a partir de uma serie anual disponível no site da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), tais dados estão expressos em milhões 

de dólares (US$). 
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3 - Desenvolvimento e Resultado 

 

A partir dos dados coletados percebe-se uma alta concentração de capital nas 

economias desenvolvidas (TABELA 1) no período de 1990, representando 83,1% (US$ 

172.514 milhões) de entradas e 95,3% (US$ 229.583 milhões) de saída de IED. Estes fluxos, 

nos anos seguintes, caem de maneira significativa e podem ser explicados pela mudança 

estratégica dos países desenvolvidos que buscam investir em outras regiões, como América do 

Sul. Nesta região, observa-se um crescimento na entrada de IED no decorrer do tempo, visto 

que a região participava, em 1990, com 2,4% (US$ 5.044 milhões) da movimentação mundo 

e, em 1995, participar com 5,4% (US$ 18.625 milhões).  

Outra região que apresenta ingresso de caráter mais expressivo de IED, em 1995, se 

comparado com o período anterior, foi o Leste Asiático. Nestes Países, em cinco anos, há um 

aumento de mais de 9,5% em comparação ao ano de 1990. Um fato interessante destacado é 

que: 

Mais de dois terços do investimento externo direto que entrou nos primeiros 

anos da década de 1990 (e uma porcentagem ainda maior dos 

empreendimentos em parceria que sobreviveram) eram organizados pelos 

chineses que haviam se instalado no exterior (particularmente os que 

operavam a partir de Hong Kong, mas também os instalados em Taiwan). As 

fracas proteções legais a empresas capitalistas estimulavam fortemente as 

relações de trabalho local informais e as redes de confiança (redes de 

contatos pessoais) que os chineses instalados no exterior estavam em posição 

privilegiada para explorar [...]. (HARVEY, 2013b, p.141) 

Outro ponto de igual importância, que o autor levanta para explicar este aumento nos 

investimentos do Leste Asiático, é o papel da Coréia do Sul e do Japão que se valem da 

abertura da China para direcionarem seus investimentos, de baixo valor agregado, para as 

fabricas de manufaturas chinesas privatizadas, após as reformas iniciadas por Deng Xiaoping 

no período de 1976 a 1987. Além disto, é importante destacar o papel do abrandamento da 

legislação trabalhista chinesa no que tange ao interesse por parte dos sul-coreanos e japoneses 

em direcionar os investimentos de baixa tecnologia à China. Assim, aqueles países optaram 

estrategicamente por priorizar o investimento em indústria de alta tecnologia em seus 

territórios, mesmo que isso significasse o aumento de desemprego dos trabalhadores menos 

qualificados de sua população. Por outro lado, não contribuíram para a melhora das condições 

de trabalho, mas sim para a degradação destas na China, que estava ávida por entrar no 

mercado mundial (HARVEY, 2013a). 
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Retornando aos dados referentes à América do Sul, Harvey (2013b) destaca que este 

período (meados de 1990 e 1995) é marcado por um intenso esforço por parte das classes 

capitalistas no recrudescimento das práticas neoliberais em países da América Latina, o que 

inclui América do Sul e a Central, além do México que pertence à América do Norte. Com 

isto segundo o autor, as classes capitalistas. 

Iniciaram um movimento de reconstrução radical do nexo Estado-finanças (a 

desregulamentação nacional e internacional das operações financeiras, a 

liberação do financiamento da dívida, a abertura do mundo para a 

competição internacional intensificada e o reposicionamento do aparelho do 

Estado em relação à Previdência Social). O capital foi reempoderado em 

relação ao trabalho pela produção de desemprego e desindustrialização, 

imigração, deslocalização e toda sorte de mudanças tecnológicas e 

organizacionais. (HARVEY, 2011, pag.110) 

Com tais práticas, realizadas com a conivência muitas vezes do próprio Estado-Nação, 

as restrições ao ingresso de capital estrangeiro são reduzidas, estimulando assim o IED, além 

de garantir a propriedade privada e liberalizar o mercado, como destacado por Bresser-Pereira 

(1991) ao apresentar as dez medidas do receituário do consenso de Washington. 
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Tabela 1 – Entrada de IED por blocos econômicos e regiões geográficas, período de 1990 a 2013, em milhões de US$. 

Região 

Entrada de IED (US$ Milhões) 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

Total Mundial 207.618 100 344.255 100 1.415.017 100 996.714 100 1.422.255 100 1.451.965 100 
Economias Desenvolvidas 172.514 83,1 222.582 64,7 1.142.383 80,7 622.867 62,5 703.474 49,5 565.626 39,0 

União Europeia 97.297 46,9 132.102 38,4 702.875 49,7 503.509 50,5 383.703 27,0 246.207 17,0 

América do Norte 56.004 27,0 68.027 19,8 380.802 26,9 130.465 13,1 226.449 15,9 249.853 17,2 

México 2.633 1,3 9.526 2,8 18.302 1,3 24.680 2,5 23.353 1,6 38.286 2,6 

Outros Países Desenvolvidos 12.107 5,8 17.821 5,2 32.052 2,3 -15.539 -1,6 40.722 2,9 64.975 4,5 

Economias em Desenvolvimento 35.033 16,9 117.674 34,2 266.646 18,8 341.433 34,3 648.208 45,6 778.372 53,6 

África 2.846 1,4 5.907 1,7 9.621 0,7 31.018 3,1 47.034 3,3 57.239 3,9 

Ásia 22.915 11,0 81.706 23,7 158.798 11,2 231.822 23,3 409.021 28,8 426.355 29,4 

Leste Asiático 9.077 4,4 47.792 13,9 127.716 9,0 130.116 13,1 213.991 15,0 221.058 15,2 

Sudeste Asiático 12.821 6,2 28.632 8,3 22.632 1,6 43.110 4,3 99.124 7,0 125.455 8,6 

Sul Asiático 213 0,1 2.816 0,8 4.864 0,3 14.182 1,4 35.038 2,5 35.561 2,4 

Oeste Asiático 804 0,4 2.466 0,7 3.586 0,3 44.414 4,5 60.868 4,3 44.282 3,0 

América Latina e Caribe 8.940 4,3 29.508 8,6 98.061 6,9 78.257 7,9 189.513 13,3 292.081 20,1 

América do Sul 5.044 2,4 18.625 5,4 57.053 4,0 44.041 4,4 95.875 6,7 133.354 9,2 

Brasil 989 0,5 4.405 1,3 32.779 2,3 15.066 1,5 48.506 3,4 64.045 4,4 

América Central 3.056 1,5 10.365 3,0 20.485 1,4 28.490 2,9 29.692 2,1 49.036 3,4 

Caribe 840 0,4 518 0,2 20.522 1,5 5.725 0,6 63.946 4,5 109.692 7,6 

Ilhas Virgens Britânicas 18 0,0 -577 -0,2 9.877 0,7 -9.090 -0,9 50.142 3,5 92.300 6,4 

Oceania 332 0,2 553 0,2 166 0,0 336 0,0 2.640 0,2 2.698 0,2 

Economias em Transição 71 0,0 3.999 1,2 5.988 0,4 32.414 3,3 70.573 5,0 107.967 7,4 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de UNCTAD (2017).



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1067 

Assim, nessa conjuntura, torna-se atrativo ao IED, realizado por agentes econômicos 

de países desenvolvidos, as empresas estatais que estavam sendo privatizadas, com valores 

depreciados, em virtude da necessidade de quitar a dívida pública externa justamente com 

estes países. Além da questão da dívida, a atratividade por IED está vinculada, também, ao 

interesse, dos países desenvolvidos, em aproveitar do menor custo de mão-de-obra encontrado 

nos países latinos e China (HARVEY, 2013a). 

Estes dois casos, América do Sul e Leste Asiático, são os primeiros indícios da lógica 

interna do capitalismo, apontado por Harvey (2013c) como a busca incessante, do capital, por 

custos menores para a obtenção de lucros maiores. Em meados da década de 1990, observa-se 

a retomada, antes característicos dos períodos pré-capitalista, do modo de acumulação por 

espoliação/expropriação que o autor denota como traço marcante do modelo capitalista 

neoliberal. Para chegar a esta conclusão o autor traça um paralelo com o modelo de 

acumulação primitiva desenvolvida por Karl Marx, porém salienta que os mecanismos, de tal 

modelo, se aperfeiçoaram com o tempo, conforme. 

A forte onda de financeirização, domínio pelo capital financeiro, que se 

estabeleceu a partir de 1973 foi em tudo espetacular por seu estilo 

especulativo e predatório. Valorizações fraudulentas de ações, falsos 

esquemas de enriquecimento imediato, a destruição estruturada de ativos por 

meio da inflação, dilapidação de ativos mediante fusões e aquisições e a 

promoção de níveis de encargos de dívida que reduzem populações inteiras, 

mesmo nos países capitalistas avançados, a prisioneiros da dívida, para não 

dizer nada da fraude corporativa e do desvio de fundos decorrentes de 

manipulações de crédito e ações – tudo isso são características centrais da 

face do capitalismo contemporâneo. (HARVEY, 2013b, p.122) 

 Após, o autor ressalta também a corporativização e privatizações de bens antes 

públicos que dariam indícios de uma nova onda de ―expropriações das terras comuns‖, o que 

já foi explicitado ao apresentar as medidas propostas pelo receituário neoliberal. 

 Prosseguindo a análise, no ano de 2000, os países classificados como ―países em 

desenvolvimento‖ observam suas entradas diminuírem em detrimento de um crescimento 

acentuado dos investimentos para os países da União Europeia, que salta de 38,5% para quase 

50% entre 1995 e 2000 (TABELA 1). Porém, mesmo esta mudança de fluxos, não pode ser 

amplamente explicada sem que haja uma análise mais aprofundada dos países europeus que 

tiveram a esta inversão, o que ficará a cargo de análises futuras. O que é possível perceber a 

priori é um aumento de 60% no volume de IED destinado ao Leste Asiático. Outro dado que 

deve ser destacado, para esse período, é o da região Caribe. Esta região passa a ter um papel 
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de maior relevância no cenário global, visto a sua condição de paraíso fiscal. No período de 

1990-1995, essa região sai de uma condição de déficit de 0,7% em 1990, para 3,4% em 2000 

na saída de IED (TABELA 2).  
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Tabela 2 – Saída de IED por blocos econômicos e regiões geográficas, período de 1990 a 2013, em milhões de US$. 

Região 

Saída de IED (US$ Milhões) 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

US$ 

Milhões 

Part. 

Total 

(%) 

Total Mundial 240.900 100 363.171 100 1.241.227 100 904.270 100 1.467.580 100 1.410.696 100 

Economias Desenvolvidas 229.583 95,3 306.898 84,5 1.090.662 87,9 743.475 82,2 988.769 67,4 857.454 60,8 

União Europeia 130.571 54,2 159.158 43,8 809.243 65,2 603.563 66,7 483.002 32,9 250.460 17,8 

América do Norte 36.219 15,0 103.536 28,5 187.304 15,1 42.907 4,7 312.502 21,3 380.938 27,0 

México 223 0,1 -263 -0,1 363 0,0 6.474 0,7 15.050 1,0 12.938 0,9 

Outros Países Desenvolvidos 54.023 22,4 29.113 8,0 39.548 3,2 15.120 1,7 84.942 5,8 147.786 10,5 

Economias em Desenvolvimento 11.317 4,7 55.655 15,3 147.372 11,9 141.041 15,6 420.919 28,7 454.067 32,2 

África 659 0,3 2.976 0,8 1.534 0,1 1.925 0,2 6.659 0,5 12.418 0,9 

Ásia 11.024 4,6 45.546 12,5 94.925 7,6 95.696 10,6 296.186 20,2 326.013 23,1 

Leste Asiático 9.655 4,0 33.875 9,3 82.469 6,6 60.587 6,7 206.699 14,1 236.141 16,7 

Sudeste Asiático 2.328 1,0 12.165 3,3 8.972 0,7 19.133 2,1 57.572 3,9 56.374 4,0 

Sul Asiático 10 0,0 130 0,0 551 0,0 3.524 0,4 16.383 1,1 2.393 0,2 

Oeste Asiático -969 -0,4 -624 -0,2 2.933 0,2 12.452 1,4 15.532 1,1 31.104 2,2 

América Latina e Caribe -380 -0,2 7.150 2,0 50.904 4,1 43.002 4,8 117.420 8,0 114.590 8,1 

América do Sul 1.112 0,5 3.776 1,0 8.042 0,6 11.859 1,3 30.996 2,1 18.638 1,3 

Brasil 625 0,3 1.096 0,3 2.282 0,2 2.517 0,3 11.588 0,8 -3.496 -0,2 

América Central 226 0,1 -276 -0,1 413 0,0 6.545 0,7 15.427 1,1 13.620 1,0 

Caribe -1.718 -0,7 3.650 1,0 42.449 3,4 24.598 2,7 70.998 4,8 82.332 5,8 

Ilhas Virgens Britânicas -2.520 -1,0 3.298 0,9 34.459 2,8 17.755 2,0 53.883 3,7 68.628 4,9 

Oceania 14 0,0 -17 0,0 9 0,0 417 0,0 654 0,0 1.047 0,1 

Economias em Transição 0 0,0 617 0,2 3.192 0,3 19.754 2,2 57.891 3,9 99.175 7,0 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de UNCTAD (2017). 
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De uma maneira mais ampla, o ano de 2000, dentro da faixa histórica de 1990-2013, é 

de ruptura atípica frente à dinâmica presente neste período, por se tratar do único momento 

em que o IED na forma de entrada para países de ―economia em desenvolvimento‖ cai, 

perante o ano de 1995. Após o ano de 2000, o fluxo de IED para os países em 

desenvolvimento apresenta aumentos em todos os anos analisados (TABELA 1 e 2). 

 No tocante a região a qual o Brasil pertence, América do Sul, nota-se a partir do ano 

de 1990, o aumento no aporte de IED. A partir de 1996, o Brasil assume a liderança regional 

em atratividade de IED, com posição de 57,4% do IED destinado a esta região, no ano de 

2000. É importante destacar que esta relevância do Brasil, na participação, cai a 34,2% em 

2005, para depois retomar participações de 40% em 2013 (TABELA 1). 

 Porém, isso não lhe garante o papel de líder a nível de América Latina e Caribe, em 

virtude do alto grau de investimento presente no México e nas Ilhas Virgens Britânicas que, 

junto com o Brasil, são considerados os três principais destinos de IED na América Latina e 

Caribe. É importante ressaltar que as Ilhas Virgens Britânicas, apesar de possuírem posição 

consolidada no decorrer de todo o período analisado, adquire um papel de país com forte 

atração do setor de serviço. Cabe destacar, também, o salto nas entradas que ocorrem neste 

país, em 2010 e 2013, com 3,5% (US$ 50.142 milhões) e 6,4% (US$ 92.300 milhões) de 

entrada respectivamente e 3,7% (US$ 53.884 milhões) e 4,9% (US$ 68.628 milhões) de saída 

no mesmo período (TABELA 1 e 2). Estes dados confirmam o que Sposito e Santos (2012) 

apresentam, o papel desse país e, portanto, região (Caribe), serem intermediários financeiros 

das ações de IED, visto que possuem um sistema tributário que permite a obtenção de 

vantagens competitivas para as empresas que desejam realizar negócios internacionais com 

baixos custos tributários. 

 Tal constatação se torna mais expressiva se se observar que os valores de IED dos 

outros dois países, Brasil e México, historicamente produtores de manufaturas e commodities 

em maior ou menor grau, dependendo dos setores, apresentam números abaixo dos 

identificados para as Ilhas Virgens Britânicas, o que Chesnais (1996, 2005) constata como o 

papel das finanças nesta nova Etapa do Capitalismo Mundial. 
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4 - Considerações Finais 

 

O presente artigo teve como proposta analisar os fluxos de entrada e saída de IED, nos 

blocos de desenvolvimento e regiões geográficas, no período de 1990 a 2013. De uma 

maneira geral, observou-se o maior grau de importância das economias desenvolvidas dentro 

da lógica destes fluxos, o que já era esperando em virtude da estratégia de investimentos 

cruzados, ou seja, do modelo de desenvolvimento capitalista financeirizado. Entretanto, esta 

estratégia encontra algumas ressalvas em função do período analisado, por se tratar de um 

momento em que o modelo neoliberal passa a ser adotado com maior intensidade nos países 

da América Latina, Caribe e do Leste Asiático. 

Conforme mencionado, pode-se destacar o papel protagonista das economias 

desenvolvidas no período de 1990, representando 83,1 % das entradas de IED e 95,3% das 

saídas desta modalidade. Entretanto, nos períodos seguintes, percebe-se um aumento 

significativo, apesar dos volumes não se apresentarem expressivos quanto os das economias 

desenvolvidas, das regiões geográficas da América do Sul e Leste Asiático, com destaque 

para China e Hong Kong. No tocante à China, esse fluxo se deve: a estratégia utilizada por 

países desenvolvidos como Japão e Coreia do Sul em direcionar suas manufaturas para este 

país, visto o custo reduzido de produção; e a liberalização realizada na economia chinesa, bem 

como nas leis trabalhistas.  

A Europa demonstra um papel de destaque das entradas de IED no período de 1995 e 

2000, porém a partir deste período observa-se uma perda significava de sua importância. Por 

outro lado, cabe destacar o papel central do Brasil nos fluxos de IED, que assume posição de 

destaque a partir de 1996 e perdura até o ano final da análise, em 2013. Porém, quando 

analisado no conjunto da América Latina e Caribe considera-se, também, o México, o Brasil 

divide a sua relevância com esse país, historicamente um país com forte apelo à produção de 

manufaturas, em especial e multinacionais estadunidenses, e com as Ilhas Virgens Britânicas, 

polo de atração de investimentos ligados ao setor de serviços, sendo esta, assim como outros 

países representantes da região do Caribe, denominada de ―paraíso fiscal‖.  

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1072 

5 - Bibliografia 

 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A crise da América Latina: Consenso de Washington ou crise 

fiscal?. Pesquisa e planejamento econômico, v. 21, n. 1, p. 3-23, 1991. 

 

CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital, São Paulo: Xamã. 1996. 

 

______. A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, consequências / François 

Chesnais (org), São Paulo, Boitempo, 2005. 

 

HARVEY, David. O novo imperialismo, São Paulo: Loyola, 2013a. 

 

______. Neoliberalismo: História e Implicações, São Paulo: Loyola, 2013b. 

 

______. Limites do Capital, São Paulo: Boitempo, 2013c. 

 

OECD. Manual on Statistics of International Trade in Services, New York, USA: United Stations 

Publications. 2002. Disponível em: <http://www.oecd.org/sdd/its/2404428.pdf>. Acesso em: 10 de 

novembro de 2016 

 

SPOSITO, Eliseu Savério.; SANTOS, Leandro Bruno. O Capitalismo industrial e as multinacionais 

brasileiras. São Paulo: Outras Expressões, 2012. 

 

UNCTAD. United Nations Conference on Trade and Development. Banco de dados estatístico. 

Disponível em: < http://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx/>. Acesso em: 02 de março de 2017. 

 

UN. United Nations. Divisão Estatística. Disponível em:< http://un.unstats/unsd/methodology/m49/>. 

Acesso em: 02 de março de 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1073 

ASPECTOS DAS RELAÇÕES ENTRE PETRÓLEO, SOBERANIA, 

ESTADO E CIDADANIA 

 
 

SALGADO, Carlos Eduardo Salazar 

Mestrando Unicamp 

salgado.carloseduardo@gmail.com 

 

 

Resumo:Ao debatermos a soberania nacional, podemos pensar os potenciais de ação do Estado e sua 

capacidade de defesa dos interesses dos cidadãos nacionais, refletindo sobre como, desde o pós-guerra, os 

agentes privados passaram a permear e transformar as políticas do Estado, relativizando-a. Assim, através da 

análise da dinâmica geopolítica do petróleo, buscamos observar os fluxos de poder que percorrem os territórios 

nacionais e produzem permanente interação e conflito entre agentes nacionais e internacionais, públicos e 

privados, no Estado guardião do direito privado (DARDOT, LAVAL, 2016). 

Palavras-chave:soberania; Estado; cidadania; petróleo 

 

 

Resumen:Al debatir la soberanía nacional, podemos pensar los potenciales de acción del Estado y su 

capacidad de defensa de los intereses de los ciudadanos nacionales, reflexionando sobre cómo, desde la 

posguerra, los agentes privados pasaron a permear y transformar las políticas del Estado, disminuyendo-a. Así, a 

través del análisis de la dinámica geopolítica del petróleo, buscamos observar los flujos de poder que recorren 

los territorios nacionales y producen permanente interacción y conflicto entre agentes nacionales e 

internacionales, públicos y privados, en el Estado guardián del derecho privado (DARDOT, LAVAL, 2016 ). 

Palabras Clave:soberanía, Estado, ciudadanía, petróleo 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho busca refletir sobre a relação entre a geopolítica do petróleo na formação 

do Estado ao longo do século XX até o presente, discutindo a soberania dos Estados e a 

relação desta com o atendimento dos interesses dos cidadãos nacionais. 

A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica sobre o tema. Iniciamos 

articulando ideias da Geografia com ideias do Direito, mostrando a conformação do Estado 

Moderno e o papel da soberania na constituição jurídica da nação e de seus cidadãos.  

Seguindo a análise, no contexto do pós-guerra, vemos que o petróleo ganha nova 

conotação militar para os Estados, uma gradativa aproximação entre os interesses privados da 

indústria do petróleo com as disposições geopolíticas dos Estados (TREBAT, 2018). Essa 

aproximação parece fazer parte da construção daquilo que Dardot e Laval apontam como a 

nova razão que governa o Estado: Estado forte guardião do direito privado, que retira poder 

dos interesses dos cidadãos nacionais diante dos interesses econômicos hegemônicos.  
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Refletimos, então, sobre os debates econômicos e sociológicos relativos ao 

empobrecimento dos países especializados em produção de jazidas de minério (SASSEN, 

2016), especialmente os produtores de petróleo (PAMPLONA, CACCIAMALI, 2018). E 

concluímos com uma reflexão sobre as condições da formação socioespacial, a força do lugar 

e as possibilidades de adoção de mecanismos nacionais de retomada da soberania no setor do 

petróleo. 

 

Soberania, Estado forte garantidor do interesse nacional 
 

A soberania dos estados nacionais é herdeira da ideia de supremacia dos Reis 

Absolutistas, da pretensa capacidade de exercício total de poder sobre seu território. 

Sobretudo após as revoluções republicanas, a legitimidade do exercício soberano do poder 

pelo Estado passou a residir na capacidade de ampliar a cidadania e defender os interesses 

nacionais. No século XIII, a governança era a arte de governar daqueles reis, conceito que foi 

derivando ao longo dos séculos nas noções de soberania e governo (DARDOT, LAVAL, 

2016).  

José Eduardo Faria, em sua obra de referência, refaz o percurso de formação dos 

Estados nacionais apontando a nação como uma entidade pré-política, uma integração de 

comunidades com afinidades geográficas anteriores ao Estado. Do século XV em diante, e 

definitivamente a partir do século XVIII, ―a ideia de nação é condicionada pela expansão 

concomitante e interdependente da burocratização da administração pública, por um lado, e a 

evolução e extensão da cidadania por outro.‖ (FARIA, 1999, p.16)  

A soberania surgiu da transferência de poder dos cidadãos nacionais ao seu Estado, 

com o intuito de lhes garantir ordenação territorial dos interesses dessa coletividade e sua 

autodeterminação política. Nas palavras de Faria: 

Este é o momento histórico em que a nação passa a ser identificada como 

fonte de soberania; ou seja, como consequência concreta do direito de uma 

dada comunidade ou de um povo de se autodeterminar politicamente e de 

fazer valer, dentro de seu território, a universalidade de suas decisões, como 

resultado objetivo da capacidade de uma sociedade historicamente integrada 

de se constituir livremente e de se organizar de modo independente. 

(FARIA, 1999, p.17) 

Para refletirmos do ponto de vista do espaço geográfico, é necessário observar o poder 

como resultante de diversas componentes de poder que agem sobre o território de uma nação. 

Como apontado por Raffestin, o poder provém de todos os lugares, assim a soberania exercida 
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pelo Estado nunca é absoluta, ela influencia e é influenciada pelos fluxos de poder que agem 

em seu respectivo território. 

Em diálogo com a teoria de Foucault, Raffestin propõe a multidimensionalidade e a 

imanência do poder em contraponto à ideia de um centro único capaz de exercer, total e 

verticalmente, esse poder:  

(…) O poder é parte intrínseca de toda relação. Multidimensionalidade e 

imanência do poder em oposição à unidimensionalidade e à transcendência: 

―O poder está em todo lugar; não que englobe tudo, mas vem de todos os 

lugares‖. Portanto, seria inútil procurar o poder ―na existência original de um 

ponto central, num centro único de soberania de onde se irradiariam formas 

derivadas e descendentes, pois é o alicerce móvel das relações de força que, 

por sua desigualdade, induzem sem cessar a estados de poder, porém sempre 

locais e instáveis‖. (RAFFESTIN, 1993, p.52) 

Ou seja, a ação soberana do Estado varia conforme as condições políticas do período 

histórico, e é permeável aos interesses dos diversos atores nacionais de maneira desigual, 

assim como é atravessada pelos interesses internacionais, sobretudo no período da 

globalização, como veremos a seguir.  

 

Geopolítica do petróleo, e as origens do Estado forte garantidor do direito privado 
 

A análise da geopolítica do petróleo facilita a observação dessa transitoriedade do 

poder soberano das nações, por se tratar de recurso estratégico e matriz energética das 

movimentações militares e do desenvolvimento econômico das sociedades urbano-industriais. 

Nicholas Trebat, ao debruçar-se sobre as relações entre os EUA e a Grã-Bretanha no 

pós-guerra, demonstra que os esforços solidários de reconstrução europeia foram relações 

tensas entre os dois Estados e resultaram no subjugo dos interesses ingleses aos interesses 

militares e econômicos provenientes dos EUA.  

Naquele momento, a disponibilidade de petróleo limitava ou expandia a autonomia de 

combate dos exércitos, assim o domínio das empresas norte-americanas da exploração das 

principais jazidas garantia os interesses militares, mas também abastecia sua crescente 

economia industrial e dolarizava o mercado de petróleo. Uma fusão dos interesses do Estado e 

dos interesses privados norte-americanos, que fica expressa nas palavras do comando da 

marinha americana à época: 

(...) Regarding Saudi Arabia, Navy Secretary James Forrestal expressed his 

opinion at the time that American corporations should detain complete 

control over the country‘s oil reserves: ―I don‘t care which company or 
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companies develop the Saudi reserves, but I think most emphatically that it 

should be American‖ (TREBAT, 2018, p.360) 

A ajuda creditícia do Plano Marshall, no caso inglês, era condicionada entre outros 

aspectos à manutenção da desigualdade cambial da libra frente ao dólar, à impossibilidade de 

concorrência das mercadorias inglesas com as norte-americanas nos mercados internacionais 

e à abertura dos mercados ingleses de petróleo no Oriente Médio. 

O autor destaca, ao refletir sobre essas relações, sobre a importância do acordo anglo-

americano do petróleo (Anglo-American Oil Agreement) na obtenção desse novo status 

hegemônico dos EUA, na medida em que só através da ação positiva do Estado norte-

americano é que suas empresas de petróleo conseguiram se apropriar dos acordos de 

exploração das nações produtoras do Oriente Médio com a França e a Inglaterra, 

principalmente:  

―'American participation in [Iraq] would have never been secured without 

the strong, consistent, and frequently insistent pressure brought to bear 'on 

British and French authorities' by the [State] Department‖ (American 

Petroleum Interests in Foreign Countries, p.23.)‖ (TREBAT, 2018, p.360) 

O esforço dirigido do Departamento de Estado norte-americano nessa 

―americanização‖ da produção de petróleo no Oriente Médio desenvolveu, segundo Trebat, 

uma nova forma de relação público-privada em que dirigentes das indústrias de exploração de 

petróleo passaram a integrar os quadros do Estado e a formular suas políticas com decisões 

empresariais corporativas. 

(…) As Senator Arthur Vandenburg described, the ERP (European Recovery 

Program) was conceived as a ―bipartisan public-private partnership in which 

essentially private leaders would make operational decisions and collaborate 

with their public counterparts in the formulation of policy. The administrator 

(…) would be recruited from the private sector and run his agency like a 

‗business enterprise‘‖. The first director of the ECA, Paul Hoffman, was 

chief executive of the Studebaker Corporation, then one of the largest 

automobile manufacturers in the US. (TREBAT, p.362) 

O envolvimento intrínseco com as grandes empresas passa a ressignificar a ação 

política do Estado, substituindo as ideias de governo e soberania pela de governança. Dessa 

vez, o conceito de governança é trazido das relações corporativas entre gestores e acionistas. 

E essa nova orientação paulatinamente profissionaliza os mecanismos do Estado para garantia 

dos interesses privados. 
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Estado forte garantidor do direito privado 
 

A morte da ideia de ―bem comum‖ assim como o pressuposto de que todas as relações 

sociais são econômicas conformam a ideologia que passa a orientar as políticas do Estado, 

principalmente a partir da década de 1980. São políticas mais flexíveis, fundamentadas no 

mercado, submetidas aos critérios corporativos de gestão e eficiência: 

(…) O management apresenta-se como modo de gestão genérico, válido para 

todos os domínios, como atividade puramente instrumental e formal, 

transponível para todo o setor público. Essa mutação empresarial não visa 

apenas aumentar a eficácia e a reduzir os custos da ação pública; ela subverte 

radicalmente os fundamentos modernos da democracia, isto é, o 

reconhecimento de direitos sociais ligados ao status de cidadão. (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p.274) 

Essa profissionalização do Estado na garantia da grande atividade capitalista aumenta 

a capacidade de acumulação de algumas poucas empresas, que, ao elegerem seletivamente 

suas porções territoriais desejadas, tendem a expulsar os residentes nacionais (SASSEN, 

2016) ou, ao menos, a relegar seus interesses a um segundo plano dentro de seu próprio 

Estado. Trata-se de um processo de fortalecimento do Estado e da grande atividade 

corporativa, com o esvaziamento da democracia, da cidadania e do direito a autodeterminação 

de um povo. 

Assim, os parâmetros de avaliação e referenciais da atividade do Estado se afastam da 

busca pela soberania da nação e defesa irrestrita de seus cidadãos para métricas corporativas, 

com metas estabelecidas pelas dinâmicas de mercado. Nas palavras de Dardot e Laval: 

―Um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar sua 

soberania sobre um território, (…) mas pelo respeito que demonstra às 

normas jurídicas e às boas práticas econômicas da governança.‖ (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p.276) 

Apesar da destruição de patamares civilizatórios e do próprio ambiente terrestre (como 

destaca Sassen no estudo acima referido), essa parceria entre esse Estado empresarial e as 

grandes corporações se retroalimenta dada a força motriz produzida por essas associações de 

poder, sobretudo no período da globalização. ―De fato, ele une três dimensões cada vez mais 

entrelaçadas do poder: a condução das empresas, a condução dos Estados, por fim, a 

condução do mundo.‖ (DARDOT; LAVAL, 2016, p.276). Ou, nos termos de Saskia Sassen: 

Minha tese é a de que estamos assistindo à constituição não tanto de elites 

predatórias, mas de ―formações‘ predatórias‖, uma combinação de elites e 

capacidades sistêmicas na qual o mercado financeiro é um facilitador 
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fundamental, que empurra na direção da concentração aguda. (SASSEN, 

2016, p.22) 

Essas formações econômicas predatórias são atualmente de caráter global e dispõem 

de relativa facilidade ao fazerem valer seus interesses seletivos sobre os lugares. Com isso, o 

poder soberano interno do Estado sobre seus cidadãos se torna viabilizador das dinâmicas 

econômicas hegemônicas sobre sua nação e território.  

Desse modo, a perda de soberania nacional se dá em todos os lugares interessantes às 

formações predatórias, mas sobretudo nos países subdesenvolvidos caracterizados por uma 

formação socioespacial dependente, o que define uma organização do espaço dependente 

(SANTOS, 2014, p.45). 

 

Podemos pensar o retorno da soberania nacional? 

 

Diante do poder dessas formações predatórias, nos perguntamos se é possível 

pensarmos alternativas que reencaminhem as nações a uma retomada da soberania, e 

consequentemente transformem os lugares em ambientes de expansão da cidadania e da 

autodeterminação dos povos. 

Sassen (2016) argumenta sobre a necessidade de reconsiderarmos nosso entendimento 

de crescimento e prosperidade, já que essa dinâmica de apogeu da capacidade de acumulação 

capitalista, ao atingir sua maior eficiência histórica, resulta também no auge da produção da 

pobreza e da exploração predatória dos recursos dos lugares, sempre apartando os resultados 

econômicos das atividades dos seus trabalhadores e do seu entorno:  

(…) Com frequência, esses minerais são extraídos por trabalhadores sem 

qualquer tipo de proteção, que utilizam as próprias mãos para retirá-los, que 

vivem em extrema pobreza e morrem por envenenamento muito jovens, sem 

conseguir espalhar a notícia de seu abuso para o mundo inteiro. Por último, 

existe o fato já confirmado de que a descoberta de petróleo em um país 

pobre se torna a fórmula para a criação de ainda mais pobreza e de uma 

pequena elite de super-ricos.  (SASSEN, 2016, p.176) 

Piorsky e Xavier (2018), analisando a especialização de um país em commodities, 

apontam as raízes econômicas dessa chamada maldição dos recursos naturais nos países 

pobres. A capacidade industrial de transformar a commodity dentro do território define quais 

nações e empresas se apropriam dos maiores valores gerados na cadeia produtiva deste 

recurso: define a divisão internacional do trabalho. Em seus termos, 
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(…) enquanto países centrais reúnem as economias com forte encadeamento 

setorial e elevada produtividade por meio de técnicas de produção que se 

difundem rapidamente à totalidade dos seus aparelhos produtivos, 

propiciando a diversificação e homogeneidade do setor de produção e uma 

baixa elasticidade-renda das exportações, a periferia é constituída por 

economias com estruturas produtivas heterogêneas na qual coexistem 

atividades de alta produtividade, como as atividades exportadoras 

(especializadas em recursos naturais), e demais atividades domésticas, 

baseadas em setores de baixa produtividade, dificultando a diversificação 

horizontal, a complementariedade intersetorial e a integração vertical. 

(PIORSKY; XAVIER, 2018, p.97) 

O debate em torno da vocação natural dos países detentores de recursos estratégicos à 

pobreza é antigo, e conta com diferentes visões sobre essa ―maldição‖, como observado pelos 

autores Pamplona e Cacciamali (2018). O que parece ser consenso, no entanto, trata da 

dinâmica de atuação do Estado e do potencial crítico de alguns países periféricos:  

(…) há, para cada exemplo de país rico em recursos naturais que fracassou, 

um contraexemplo de país que foi bem-sucedido. Os países ricos em 

recursos naturais mostram resultados distintos. Pode-se falar em maldição 

para vários países: Nigéria, Angola, Venezuela, Iraque, Líbia, Congo, 

Bolívia, Sudão. Há outros, entretanto, que seriam exemplos bem-sucedidos: 

Austrália, Canadá, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, Botswana, Chile, 

EUA.‖ (PAMPLONA; CACCIAMALI, 2018, p. 132)  

José Luiz Fiori reflete sobre o exemplo da Rússia, que na década de 1990 atendeu a 

todo o receituário econômico neoliberal, com privatizações, retirada do investimento público, 

declínio da atividade industrial e agrícola, desemprego, desorganização das forças armadas, 

sucateamento do arsenal nuclear, que se seguiu por uma ―inflexão estratégica‖ russa a partir 

do ano 2001, com reestatização dos recursos energéticos e reorganização militar: 

(…) Esta verdadeira destruição explica, em grande medida, a inflexão 

estratégica russa que começa no ano 2001, com o fortalecimento do Estado, 

a reorganização das Forças Armadas e a retomada da indústria do petróleo e 

de todo o setor energético. A estatização da empresa petroleira Yukos, em 

2003, foi o pontapé inicial desta remontagem do setor produtivo estatal, 

através de suas grandes empresas de produção, transporte/distribuição e 

exportação de gás e petróleo. (FIORI, 2018) 

Milton Santos contextualiza o conceito de soberania na dinâmica da globalização, em 

que temos o território nacional da economia internacional, e, ainda que esses vetores externos 

sejam mais ativos que as forças nacionais, o Estado ainda detém o monopólio das normas, 

sem as quais os poderosos fatores externos perdem eficácia. Em seus termos, salienta:  
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Mas é um equívoco pensar que a informação e a finança exerçam sempre sua 

força sem encontrar contrapartida interna. Esta depende de uma 

contrapartida interior, capaz de impedir que a influência dos ditos fatores 

seja absoluta. (SANTOS, 1999, p.76) 

O caso brasileiro, desde 2016, parece nos encaminhar para a experiência da maldição 

dos recursos naturais, na medida em que as recentes descobertas das jazidas do pré-sal – que 

tendem a igualar o potencial de exploração do petróleo brasileiro às maiores reservas 

internacionais – tem como contrapartida um Estado orientado para a garantia dos interesses 

privados, corte de investimento público, desaquecimento econômico. Cenários de 

incapacidade do desenvolvimento de indústrias que incorporem as correntes geradoras de 

valor da commodity (PIORSKY; XAVIER, 2018), e que, ao contrário, se especialize na 

exportação bruta do minério (PAMPLONA; CACCIAMALI, 2018). 

Assim, a retomada da soberania parece possível numa ressignificação política da razão 

orientadora do Estado, resgate do poder democrático, dos interesses da Nação, que através de 

seu Estado recuperaria sua capacidade de ordenação territorial segundo interesses dos 

cidadãos nacionais, revertendo em boa medida os impactos das políticas do período de 

entronização da ideologia neoliberal. 

 

Considerações Finais 
 

Ao compreender as relações entre cidadania e soberania na constituição do Estado 

moderno (FARIA, 1999), buscamos debater como as ações geopolíticas associadas à indústria 

do Petróleo desde o fim da Segunda Guerra Mundial passaram a alterar a conformação 

organizacional Estado (TREBAT, 2018). 

Dessa aproximação, entre as práticas e os interesses das grandes corporações do 

petróleo e o Estado, surgiram mecanismos institucionais e operacionais gérmens de um 

Estado forte, guardião do interesse privado.  Como discutido por Dardot e Laval (2016), no 

presente, uma nova razão do mundo, neoliberal, passou a reger a ação e a organização estatal 

orientada para o atendimento de grandes interesses privados que resultam no enfraquecimento 

da democracia. 

A este contexto político, podemos relacionar o empobrecimento das populações e a 

perda de poder e gestão sobre seus territórios, na medida em que se especializam na produção 
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e exportação de jazidas minerais (SASSEN, 2016), particularmente em produtores de petróleo 

(PAMPLONA; CACCIAMALI, 2018). 

Diante de cenários que apontam para o enfraquecimento da soberania e da cidadania e 

aumento da aproximação entre os interesses hegemônicos da indústria do petróleo e a ação do 

Estado, levantamos hipóteses de ressignificação da ação do Estado e de retomada da 

soberania, como no caso russo analisado por Fiori.  

Com base nisso, ao compreender a formação socioespacial herdada como mediadora 

entre o território e a divisão internacional do trabalho, não só como mecanismo de 

estabelecimento do modo de produção no território, mas também forma de resistência do 

lugar, apontamos para as possibilidades de criação de mecanismos nacionais de retomada da 

soberania e enfrentamento das formações predatórias (SASSEN, 2016).  
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Resumo:A Geopolítica enquanto área do saber nos possibilita compreender as diversas formas de projeção das 

relações de poder no espaço. A denominada Geopolítica clássica, neste sentido, constituiu-se como uma forma 

de pensar essas tendo como baseado Estado-Nação. Na contracorrente surgem no século XXI distintas pesquisas 

que buscam construir um conhecimento que diversifica as formas de compreender esta área. Neste sentido, o 

objetivo geral do presente trabalho é analisar o campo de saber da Geopolítica na ciência Geográfica, buscando 

compreender a constituição e diversidade de pesquisas sobre esta área. Como base empírica utilizamos o 

repositório de dados da CAPES, tendo como recorte as dissertações e teses publicadas no ano de 2016-17. A 

metodologia da pesquisa se divide em: revisão bibliográfica, coleta de dados e análise textual descritiva. Por fim, 

evidenciou-se que, por mais que existam pesquisas que trabalham o Estado-Nação como um pilar, a diversidade 

de temáticas oriundas desta área constroem na atualidade novos rumos para este conhecimento.   

Palavras-chave:Geopolítica; CAPES, Geografia; Estado; diversidade. 

 

 

Resumen:La Geopolítica como área del saber nos permite comprender las diversas formas de proyección de 

las relaciones de poder en el espacio. La denominada Geopolítica clásica se constituyó como una forma de 

pensar estas relaciones teniendo como base el Estado. En la contracorriente surgen en el siglo XXI distintas 

investigaciones que buscan construir un conocimiento que diversifica las formas de comprender esta área. El 

objetivo del presente trabajo es analizar el campo de saber de la Geopolítica en la Geografia, buscando 

comprender la constitución y diversidad de investigaciones. Como base empírica utilizamos el repositorio de 

datos de la CAPES, teniendo como recorte las disertaciones y tesis publicadas en 2016-17. La metodología de la 

investigación se divide en: revisión bibliográfica, recolección de datos y análisis textual descriptivo. Por último, 

se evidenció que, por más que existan investigaciones que trabajan el Estado como un pilar, la diversidad de 

temáticas oriundas de esta área construyen en la actualidad nuevos direcciones para este conocimiento. 

Palabras Claves:Geopolítica; CAPES, Geografía; Estado; La diversidad. 

 

 

Introdução 

 

Para compreender a construção de um discurso geopolítico devemos buscar análises 

que centram-se nas diversas formas de poder que emanam das distintas organizações sociais. 

                                                 
1
Artigo vinculado ao projeto de pesquisa: Geopolítica e territorialidades: campos hegemônicos e contra-

hegemônicos. Universidade Federal de Pelotas - Geografia. 
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Desta maneira, esta área nos remete a dimensão e organização política do espaço pelos atores 

que o compõe e seus variados campos de disputa.  

Pensar na Geopolítica no contexto atual nos remete a uma análise que busca dar conta 

de um movimento global intenso, tanto na velocidade como também na fluidez de 

informações, tecnologias, etc. As transformações no planeta, hoje em grande medida 

condicionadas ao fluxo de capital e a (in)soberania dos Estados Nacionais nos remete a 

compreender as diversas formas de controle espacial.  

Na era dos processos de globalização que confluem na formação de variados discursos 

(hegemônicos e contra-hegemônicos), a Geopolítica busca uma reafirmação enquanto campo 

do saber geográfico.  Nas palavras da autora Bertha Koiffmann Becker (1988, p. 117): 

O rompimento de barreira entre a Geografia e a Geopolítica numa 

perspectiva crítica, integrado à natureza holística e estratégica do espaço, 

pode representar um passo importante nesse caminho, pois que o poder e o 

espaço e suas relações são, sem dúvida, problemáticas contemporâneas 

significativas.  

A interligação entre espaço e poder, por conseguinte, denota a importância deste 

conhecimento para a Geografia. Questões contemporâneas relacionadas a esta temática, como, 

por exemplo, um fluxo de pessoas (turistas, imigrantes, refugiados, entre outros) como nunca 

antes registrado, interações transnacionais entre diversos atores, imagens e informações em 

―tempo real‖, fronteiras e processos de desfronteiramentos, etc. constroem ao mesmo tempo 

uma visão ampla, todavia confusa e até mesmo dramática do mundo. 

Desta forma, existe a necessidade de entender não só o contexto político/econômico 

que constrói os discursos, mas também a arranjo geopolítico dos mesmos. As organizações 

sociais a partir do Meio Técnico-Científico-Informacional nos remetem a uma era do controle 

espacial.  As técnicas, entendidas aqui como conjunto de meios instrumentais e sociais com o 

qual o ser humano constrói o espaço (SANTOS, 1996, p. 16), oferecem também as estruturas 

que possibilitam o domínio dos atores nele inseridos.  

Nesta conjuntura, discursos hegemônicos se utilizam de uma série de saberes e 

técnicas de controle sobre uma base material e ideológica para estabelecer suas relações de 

poder. Doravante, a partir destas problemáticas, o presente trabalho procura analisar a o saber 

Geopolítico na ciência Geográfica, buscando compreender a constituição e diversidade dos 

campos de pesquisa desta área. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1084 

Para atingir este objetivo, utilizamos como base empírica a produção acadêmica da 

Geografia Brasileira, tendo como recorte as dissertações de mestrado e teses de doutorado 

publicadas no ano de 2016-17 disponibilizadas na plataforma de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este objetivo justifica-se tendo em 

vista que a Geopolítica, enquanto campo de conhecimento estratégico, comunga com a análise 

da organização espacial, sendo uma das áreas de significativa importância para o pensamento 

geográfico.  

 

Metodologia 

 

A elaboração desta pesquisa, no primeiro momento, teve como premissa a construção 

de uma revisão bibliográfica com intuito de construir um entendimento acerca da Geopolítica 

no âmbito teórico. Buscou-se, desta forma, elucidar teorias e conceitos usados por esta área do 

saber. 

Após realizada a revisão, objetivamos compreender como, na atualidade, este 

conhecimento vem sendo trabalhado nas pesquisas em Geografia no Brasil. Para tanto, 

utilizamos como campo empírico a base de dados da CAPES, buscando nas dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, publicadas nos anos de 2016 e 2017, entender a forma como 

vem se estruturando este saber.  

Para tanto, visando criar uma categorização que de conta de nosso objetivo principal, 

utilizamos como recorte os seguintes campos do banco de dados: Campo de pesquisa – 

Geopolítica; Ano de publicação – 2016/2017; tipos de trabalho – Dissertações e Teses; 

Grande área do conhecimento – Ciências Humanas; Área do Conhecimento – Geografia.  

No primeiro momento buscamos entender o que vêm sendo pesquisado no Brasil que 

possua nos títulos, palavras-chave ou resumos o termo Geopolítica. Além disso, ressaltamos 

que nem todos os trabalhos analisados tem como foco central esta área, todavia as pesquisas 

buscam (ou pretendem) em seu escopo teórico uma possível relação, direta ou indireta, com 

esta Geopolítica. 

Após este levantamento, foram encontradas 10 dissertações e 21 teses que fazem parte 

de nosso campo de pesquisa. Com isso, avaliamos seus títulos, palavras-chave e resumos, 

buscando compreender a partir destes os seguintes itens: Temática abordada; Objetivo do 

trabalho; local da publicação e tipo de trabalho (dissertação ou tese). Além disso, como forma 
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de levantamento de dados, utilizamos o software IRAMUTEC (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), a fim de isolar variáveis e 

separar elementos textuais para criar categorias temáticas a partir dos trabalhos. Por fim, foi 

utilizado como método para tal fim a análise textual descritiva, a qual, segundo MORAES 

(2006, p. 118) possibilita o entendimento da ciência e de seus caminhos de produção, bem 

como o objeto das pesquisas.  

 

Desenvolvimento 

 

(Re)pensar a Geopolítica na Geografia: a diversidade dos campos de saber.  

 

Na contemporaneidade aparecem questões que devem ser rediscutidas no arcabouço 

teórico da área de conhecimento denominada Geopolítica. Conforme nos demonstra a autora 

Bertha Koiffmann Becker (1988), não buscamos negar o conhecimento estratégico que a 

Geografia e a Geopolítica constituem, mas sim trazer esta discussão para a sociedade e 

compreender as diversas formas de manifestação do domínio espacial, visando constituir 

estratégias de resistência a tal situação.   

(Re)pensar esta área na Geografia denota a possibilidade de compreender quais atores 

sociais configuram-se como suportes basilares nos mais diversos campos discursivos. Estes 

constituem, projetando suas relações de poder no espaço, a formação de territórios e 

territorialidades, confluindo não para a libertação/emancipação dos grupos sociais, mas sim 

para a cooptação dos mesmos. Assim, torna-se necessário resgatar este saber visando 

construir uma Geopolítica de baixo para cima.  

A Geopolítica que queremos resgatar é a do reconhecimento sem 

fetichização da potencialidade política e social do espaço, ou seja, a do saber 

sobre as relações entre espaço e poder. Poder multidimensional, derivado de 

múltiplas fontes, inerente a todos os atores, relação social presente em todos 

os níveis espaciais. Espaço, dimensão material, constituinte das relações 

sociais e, por isso mesmo, sendo, em si, um poder (BECKER, 1988, p. 119) 

O quadro histórico nos remete a uma Geopolítica que fetichiza o Estado como o 

―grande outro‖, ou seja, aquele que opera num nível simbólico das relações sociais, 

constituindo uma lógica discursiva para a manutenção de sua existência. Para tanto, se utiliza 

dos mais diversos artifícios para tal domínio, desde a força física até o que ALTHUSSER 
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(1980) define como os aparelhos ideológicos do Estado, tendo no controle do espaço uma de 

suas mais importantes ferramentas. 

Um rompimento com relação a esta visão clássica torna-se necessário; romper não 

significa negar a contribuição dos pensadores que nos levam a constituir o arcabouço teórico 

geopolítico atual; muito pelo contrário:  a partir do arcabouço teórico já constituído é que 

devemos desenvolver teorias que demonstrem as relações de poder existentes e, ao mesmo 

tempo, proporcione que os mais diversos atores possam não só entender o sistema mundo na 

sua complexidade, mas também seu papel nele.  

LACOSTE (2009) nos provoca a pensar a partir desta problemática, quando ressalta 

que a Geopolítica se refere a uma pratica que relaciona as rivalidades pelo poder e disputas 

territoriais em diversas escalas. Muito além disso, destaca-se que esta área não vincula-se 

somente ao Estado-Nação, mas também entre os mais distintos segmentos da sociedade, que, 

de alguma forma disputam o controle de determinados territórios.  

 

A produção da Geografia sobre Geopolítica no Brasil: diversidades temáticas. 

  

A produção acerca da Geopolítica no Brasil, partir das dissertações e teses 

apresentadas na base de dados da CAPES nos anos de 2016/2017 demonstra, em uma 

primeira análise, que a Geografia ainda se apresenta como ciência que predomina nas 

pesquisas acerca desta temática neste repositório. 

No total de teses e dissertações que possuem o tema Geopolítica em seu título, resumo 

ou palavras-chave, temos um número total de 165 trabalhos defendidos nos anos de 

2016/2017. Destes, 31 trabalhos (10 dissertações e 21 teses) pertencem a área do 

conhecimento da Geografia. No segundo lugar encontra-se a Ciência Política com 28 

trabalhos defendidos e após História e Direito.  

Com relação a ciência Geográfica, dos 31 trabalhos, o que evidenciamos é a 

concentração dos mesmos na Universidade de São Paulo, conforme nos demonstra o gráfico 

01. 
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Gráfico 01 - Universidades com publicações que citam o termo Geopolítica - 2016/2017. 

 
Fonte: CAPES, 2018. Elaborado pelos autores. 

 

A concentração de trabalhos na Universidade de São Paulo (no total de 09 trabalhos) 

vinculado a esta temática denota a historicidade que a mesma possui com relação a esta área. 

Além disso, o que fica claro é a concentração de grupos de pesquisa que trabalham com a 

Geopolítica na região sudeste, tendo em vista que do total de pesquisas analisados, 19 foram 

defendidos nesta região. Em seguida aparece um outro polo: a região centro-oeste com 07 

defesas, sendo a Universidade Federal de Goiás a maior concentradora. 

Após elencarmos a concentração de pesquisas nas universidades, construímos uma 

―Nuvem‖ de Palavras (representação gráfica para relacionar a frequência de palavras usadas) 

a partir do software IRAMUTEQ, buscando evidenciar quais expressões foram mais 

frequentes nos títulos, palavras-chave e resumo dos trabalhos (figura 01). 
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Figura 01 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: CAPES, 2018. Elaborado pelos autores. 

 

 Dentre os 31 trabalhos, podemos perceber que as palavras que mais aparecem são: 

geopolítico, território, partir
2
, Brasil, país e relação. Todavia, em um plano secundário, outras 

palavras, que remetem a temáticas diversas surgem: município, social, natural, comunidade, 

etc. 

Conseguimos identificar então um caminho para uma nova conjuntura que se afigura, 

pois, na Geopolítica clássica o Estado-Nação e a relação com outros Estados-Nacionais 

aparecia como personagem centralizador das temáticas sobre esta área, principalmente 

baseado no processo expansionista dos mesmos. Não obstante, nas pesquisas analisadas o 

mesmo ainda aparece como um ator importante, mas surgem novas relações e escalas que 

extrapolam o campo de disputas entre Estados-Nacionais. 

                                                 
2
Locução usada para estabelecer ponto de partida ou como base de informação. Normalmente usada nos 

trabalhos como ―a partir de‖ – Locução prepositiva.  
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A partir deste levantamento, elencamos um total de seis categorias que buscam 

evidenciar as principais temáticas trazidas pelos autores das dissertações e teses, conforme o 

gráfico 02. 

Gráfico 02 - temáticas que usam o termo Geopolítica. 

 
Fonte: CAPES, 2018. Elaborado pelos autores. 

 

A temática que desponta em primeiro lugar é: Geopolítica e Meio Ambiente, com um 

total de 09 trabalhos defendidos (05 teses e 06 dissertações). O que se destaca nesta 

abordagem é a relação com os impactos ambientais provenientes de diversos conflitos, como 

por exemplo, grilagem de terras, megaprojetos de mineração, territorialização de 

monoculturas, etc. Destacamos que a escala dentro desta temática varia desde estudos 

regionais até internacionais. A universidade que aparece como a maior promotora deste 

debate é a Universidade Federal de Goiás.  

O segundo tema mais abordado refere-se tanto a Geopolítica e conflitos internacionais 

como a Geopolítica brasileira. Na classificação dos conflitos avultam-se questões como, por 

exemplo, movimentos nacionalistas na Europa, Crime Organizado, geoestratégias 

supranacionais, etc. uma das características mais marcantes é a concentração de trabalhos na 

Universidade de São Paulo, seguida por PUC-MINAS e UNB.  
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No tocante a Geopolítica brasileira surgem diversos temas relacionados desde a 

soberania nacional, conflitos territoriais e pactos federativos
3

. Por fim, com menores 

expressões e pulverizadas sobre o território nacional em diversas universidades aparecem 

pesquisas relacionadas com Geopolítica na América Latina (centrando-se principalmente em 

acordos bilaterais entre países deste continente); Geopolítica  e imperialismo ( refere-se a 

práticas do uso da força entre nações de diferentes portes,  tanto por parte dos mercados como 

também pelo exército); Educação e Geopolítica  (análise de charges em livros didáticos sobre 

diversas temática, incluindo a Geopolítica ) e Geopolítica  e cinema ( busca a relação entre 

cinema e Geografia, sendo a Geopolítica  citada como uma possibilidade de análise).  

 

Considerações Finais 

 

A presente pesquisa buscou demonstrar a diversidade da produção acadêmica da 

Geografia no Brasil nos anos de 2016/17, tendo como temática a Geopolítica. Neste sentido, 

nossa análise vai ao encontro do pensamento de BECKER (1988, p. 119), a qual entende que 

devemos compreender esta área como um saber sobre as relações entre espaço e poder, as 

quais são compostas por diversos campos de disputas.   

Estes, por sua vez, vão além do Estado-Nação como sustentáculo único para a 

Geopolítica. Por conseguinte, a restrição de uma análise centrada somente no discurso deste 

ator empobrece a possibilidade de um conhecimento que busque criar um arcabouço teórico 

contra-hegemônico. Desta forma, muito além do papel do Estado (e não desmerecendo o 

mesmo da análise) diversos outros grupos sociais emergiram no século XXI, tornando-se 

importantes para as entender esta área.  

A pesquisa então nos demonstra que os estudos possuem temáticas variadas, 

concentrando-se em alguns temas, como, por exemplo: impactos ambientais, conflitos 

internacionais, políticas territoriais, entre outras. A diversidade desses vem ao encontro da 

construção de uma área do saber geográfico que caminha no sentido de traçar novos rumos 

para compreender o papel da Geopolítica. 

Por fim, destacamos que entender estes saberes na contemporaneidade torna-se 

essencial para nos desvencilhar da hegemonia de um poder que busca a manutenção de 

                                                 
3
Ressaltamos que a diferenciação metodológica feita com relação a Geopolítica e meio ambiente (a qual aborda a 

escala nacional e regional brasileira) centra-se, exclusivamente, na discussão sobre impactos ambientais que esta 

última realiza. 
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determinados grupos como detentores absolutos do mesmo. Desta maneira, a Geopolítica 

apresenta-se como uma área de suma importância para a ciência geográfica, e os estudos desta 

dimensão do conhecimento nos possibilitam um entendimento acerca das amarras sociais que 

o jogo geopolítico impõe a nós. Portanto, como evidenciado neste artigo, as pesquisas que 

citam esta temática na contemporaneidade no Brasil traçam uma diversidade de problemas e 

trazem a luz múltiplos atores e suas relações de poder no espaço. 
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Resumo:As Amazônia estão na centralidade de inúmeras agendas mundiais por contar com uma estonteante 

biodiversidade, reserva hídrica e mineral e a sua sociodiversidade. O potencial de que a região é tributária 

mobiliza interesses de múltiplos sujeitos em diferentes escalas, que disputam o uso de seus espaços e as riquezas 

que eles agregam. Este artigo busca refletir sobre governança e projeto de desenvolvimento para a Amazônia do 

oeste paraense (Baixo Amazonas), no escopo do que se convenciona chamar de globalização. Intenta escapar a 

reducionismos e determinismos, ao fazer uma relação dialética entre passado/presente/futuro, e tem como 

parâmetro a relação entre as escalas local, regional, nacional e global. Estado, Política, Globalização, 

Desenvolvimento e Governança são conceitos adotados. 

Palavras Chave:Estado; Política; Globalização; Governança; Amazônia 

 

 

Resumen:Las Amazonas están en la centralidad de innumerables agendas mundiales por contar con una 

sorprendente biodiversidad, reserva hídrica y mineral y su socio diversidad. El potencial de que la región es 

tributaria moviliza intereses de múltiples sujetos en diferentes escalas, que disputan el uso de sus espacios y las 

riquezas que ellos agregan. Este artículo busca reflexionar sobre gobernanza y proyecto de desarrollo para la 

Amazonia del oeste paraense (Bajo Amazonas), en el alcance de lo que se convenga llamar globalización. 

Intenta escapar a reduccionismos y determinismos, al hacer una relación dialéctica entre pasado/presente/futuro, 

y teniendo como parámetro la relación entre las escalas local, regional, nacional y global. Estado, Política, 

Globalización, Desarrollo y Gobernanzas on conceptos adoptados. 

 

 

Introdução 

 

A ética de conquistas das Américas estabeleceu alguns parâmetros de percepção sobre 

as Amazônias
2
. Eldorado e Paraíso são dois deles. O primeiro tem relação com as riquezas 

locais, e o segundo com a exuberante natureza. Tais horizontes perceptivos sobre o novo 

mundo existem desde as narrativas dos primeiros viajantes, eles constam em relatos de 

                                                 
1
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
2
Adotamos o plural para designar o território tomando como referência, entre outros autores, Carlos Walter Porto 

Gonçalves e Armando Dias Mendes. Tendo como base a complexidade e as heterogeneidades que conformam a 

região, clivada por diferentes biomas, ecossistemas e formações geológicas. Bem como sociedades, processos 

econômicos, culturais, políticos, sociais e migratórios, em escalas local, regional, estadual e global. 
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aventureiros,comerciantes, naturalistas, e de religiosos, sendo um dos mais célebres o de 

Gaspar de Carvajal
3
.  

Nestes mesmos relatos as populações locais foram tratadas como representações do 

atraso, desprovidas de conhecimento e sem a capacidade de gerir as próprias vidas. Sob tal 

horizonte o colonizador impôs aos nativos a catequese, a escravidão e o extermínio. 

Perspectiva oxigenada com a coerção pública e privada contra ações de insurgentes que 

contrariam as oligarquias locais e nacionais.  

Ao se examinar a disputa territorial local, dos recursos naturais e pelos projetos de 

desenvolvimento, a lógica tem sido a das chacinas de camponeses e indígenas. Entre elas, 

cumpre sublinhar Corumbiara e Eldorado dos Carajás
4
, e mais recentemente, a efetivada em 

terras do estado no Mato Grosso. Nove pessoas adultas foram executadas por pistoleiros a 350 

km da zona urbana de Colniza, município a 1.065 km de Cuiabá, no dia 19 de abril de 2017, 

dois dias após a passagem de 21 anos da chacina de Carajás. Os corpos apresentaram sinais de 

tortura, segundo os técnicos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que 

realizaram os exames de necropsia. Já no dia 24 de maio, após a tortura, policiais civis e 

militares executaram 10 camponeses no município de Pau D‘arco, no sul do Pará. Trata-se da 

mesma data do assassinato do casal de extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo. 

Mortes ocorridas no ano de 2011, no projeto de assentamento Praia Alta Piranheira, no 

município de Nova Ipixuna, a sudeste do estado.  

Tais eventos cristalizam, entre outras feições, o caráter autoritário, patrimonial e 

desenvolvimentista do Estado, o poder das oligarquias rurais, a violência estrutural do avanço 

da fronteira do capital na luta pela terra, bem como a naturalização desta, e ainda, a assimetria 

                                                 
3
Para melhor entender a avaliação do cenário sobre a ―conquista‖ das Amazônias ver, entre outros autores, a tese 

"A redescoberta midiática da Amazônia: sedutoras reiterações dos discursos sobre a natureza‖ do professor 

Manuel Sena Dutra.  
4
O massacre ocorreu na disputa por 20.000 ha da Fazenda Santa Elina. Naquele dia morreram onze pessoas, 

inclusive a pequenina Vanessa, de apenas seis anos, cujo corpinho foi trespassado por uma bala ―perdida‖. 

Cinquenta e cinco posseiros foram gravemente feridos. Os laudos tanatoscópicos provaram execuções sumárias. 

(Mesquita,2002). O Massacre de Eldorado do Carajás ocorre no dia 17 de abril de 1996, onde 19 

trabalhadores rurais sem terra foram executados pelas tropas da Polícia Militar do Pará, e 69 foram 

feridos. Nos laudos ficou constatado: execuções sumárias. O Massacre de Eldorado é um marco na trajetória 

de luta pela terra na região. As instituições de representação e apoio aos camponeses do sudeste do Pará 

passaram a realizar, além de ocupações de terras, acampamentos na sede do INCRA de Marabá. O primeiro 

sendo realizado no ano de 1997, um ano após o Massacre. O acampamento que chegou a aglutinar até 10 mil 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, com o objetivo de democratizar o acesso ao orçamento da instituição. Até 

então, a definição do Programa Operacional obedecia a uma lógica tecnocrática, onde a definição se dava nos 

gabinetes do instituto e excluindo o público alvo da política agrária, os trabalhadores(as) rurais. Uma ação 

reativa do Estado foi a instituição de vários órgãos federais na região, como o INCRA/Regional, BASA, Polícia 

Federal, Ministério Público, INSS, IBAMA, etc. 
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entre as forças envolvidas na disputa territorial, sobre os recursos da natureza e ao modelo de 

desenvolvimento.  

Nesta conjuntura, cumpre interrogar: com este ambiente nacional institucionalizado, 

marcado pelo controle do Estado a partir de frações da sociedade (corrupção estrutural), é 

possível o exercício de governança, onde a arena do poder mundial é hegemonizada por 

grandes corporações que tendem a constranger o Estado com vistas a terem suas demandas 

atendidas? 

A bibliografia sobre as Amazônias avalia que os recortes sobre as várias realidades 

existentes, desde os tempos coloniais, são reatualizados pelos planos de governo. Neles, a 

natureza e as populações nativas são tratadas como empecilho aos projetos de 

―desenvolvimento‖, como representação do atraso, e que, por conta disso, devem ser 

superadas e subjugadas à lógica e à racionalidade do capital. Sanha que ganha maior 

proporção a partir do atual estágio do capital regido pela fluidez e financeirização 

(MARTINS, 1989, SANTOS, 2000, BECKER, 2005, HARVEY 2011).  

Desta forma, a característica autoritária do Estado tem se mantido ao longo dos 

séculos, na definição de políticas sobre a região. Tais políticas têm sido orientadas com vistas 

ao controle do espaço e as riquezas nele existentes, em particular motivadas a partir das 

demandas dos interesses dos países centrais sob o diapasão da mercantilização da natureza, 

tendo o Estado como mediador na disputa dos interesses, ou o ente responsável pela 

desregulamentação de normas no sentido em dinamizar a fluidez do capital. O fenômeno 

ganhou maior proporção no contexto das reformas estruturais dos anos vindouros do Século 

XX, com a remodelagem do papel do Estado para a América Latina, onde as agências 

multilaterais e as corporações internacionais hegemonizam o poder na tomada de decisões na 

definição de políticas públicas (SANTOS, 1995, SANTOS 2000, BECKER, 2010, MELLO-

THÉRY, 2011, HARVEY, 2011, ZURBRIGGEN, 2011, FEARNSIDE, 2016).   

Baseado em interpretações de Santos (1995, 2000), Becker (2000,2010), Ribeiro 

(2010), Mello-Théry (2011), Zurbriggen (2011) e Fearnside (2016) entre outros autores, este 

artigo busca refletir sobre governança e projeto de desenvolvimento para a Amazônia do oeste 

paraense (Baixo Amazonas), no escopo do que se convenciona chamar de globalização. 

Intenta escapar a reducionismos e determinismos, ao fazer uma relação dialética entre 

passado/presente/futuro, tendo como parâmetro a relação entre as escalas local, regional, 

nacional e global. Além desta introdução, o produto empreende uma síntese sobre algumas 
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dinâmicas da região oeste paraense, elementos da globalização e da governança como 

alternativa de gestão de conflitos.  

 

As Amazônias em águas da globalização – tempos de incertezas  

 

Becker (2005) adverte que a Amazônia é última fronteira de expansão do capitalismo, 

reconhecida pelo estoque de riquezas naturais, exuberante biodiversidade, banco genético, 

recursos minerais e hídricos, e uma sociodiversidade estonteante. E que, até a inserção 

econômica tardia e subordinada ao resto do país e ao mundo, nos anos vindouros da década de 

1960 do século passado, eram os rios as principais vias de circulação de mercadorias, pessoas 

e informações.  

As águas dos caudalosos rios Tapajós e Amazonas ajudam a conformar as gigantes 

bacias hidrográficas homônimas que embelezam a frente da cidade de Santarém, oeste 

paraense ou Baixo Amazonas. As águas, uma azul e outra barrenta, não se misturam; como 

não se misturam os circuitos econômicos externalizados às margens dos rios.  

O circuito local fica rés ao chão, expresso na feira do Mercadão 2000 e seu entorno. 

Pescado, carnes, artesanato e hortifrutigranjeiros conformam um comércio alimentado pela 

produção local de um pujante e diversificado campesinato (terra firme, várzea e ilhas) 

territorializado em diferentes modalidades espaciais, entre elas, em ocupações, em projetos de 

assentamentos da reforma agrária, em reservas extrativistas, em quilombos e áreas 

periurbanas, tributário de saber milenar; noutro extremo o porto da multinacional Cargil, que 

conecta o local ao global a partir da exportação de commodities de grãos, soja em particular, 

sob a égide de uma nova divisão internacional do trabalho. Embarcações modestas e navios 

graneleiros representam outra diferenciação dos processos, circuitos, redes, espaços, 

temporalidades e racionalidades em questão, bem como os usos [navegação] dos rios.   

O trabalhador informal é típico da paisagem da região. À beira dos rios, os estivadores 

fazem a estiva de variados produtos oriundos de diferentes locais do município de Santarém e 

cidades do entorno. É o braçal que carrega produtos em carroças feitas de madeira e dois 

pneus. Trata-se de uma arquitetura rústica. Na carroça da beira do cais o homem ocupa o 

lugar do animal. Trata-se de trabalho extenuante, de baixa remuneração, desprovido de 

contrato social e realizado sob um sol escaldante ou chuva. 
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Figuras1e 2– Estivadores da orla de Santarém 

 
Fonte: Fotos do autor (2017). 

 

As embarcações nativas carregam além de mercadorias, pessoas. As pessoas viajam 

em redes. Rede é uma palavra chave dos circuitos equidistantes.  Se o braçal coopera para a 

circulação de mercadorias do circuito local, as esteiras mecanizadas da empresa Cargil ativam 

o deslocamento dos grãos dos cilos até os navios, que dali ganham os mares até alcançarem o 

velho mundo.    

Formas de usos dos recursos naturais, escalas e times de cada circuito estão 

diametralmente em oposição. As bolsas de valores internacionais não fazem cotação dos 

produtos oriundos da cadeia local, mas sim, do segundo.  Tanto um quanto o outro se 

encontram mundialmente articulados (SANTOS, 1995-2000, HARVEY, 2011, 

ZURBRIGGEN, 2011).  

O primeiro em defesa de seus territórios e dos recursos naturais; já o segundo, pelo 

controle das terras ancestrais e das riquezas existentes, numa equação que acentua a condição 

colonial da região, a distribuição desigual dos ativos e passivos oriundos dos processos de 

produção.  

  Neste ambiente convivem formas de acumulação primitiva do capital, marcada pela 

expropriação dos meios de produção (terra em particular), a espoliação, o trabalho escravo, a 

violência de diferentes ordens (execuções), o tráfico de pessoas e drogas, o saque e o 

contrabando de recursos naturais concorrem com o ―capital moderno‖.  Em jogo, modelos de 

desenvolvimento díspares disputados por sujeitos assimétricos, como salienta Martins (1983, 

1985 e 1989) em inúmeras obras. 

 

Admirável mundo – jardim de incertezas 

 

Não resta dúvida (resta?), os avanços das tecnologias dos setores de informática e 

comunicação puseram o mundo de pernas para o ar, esgarçaram convicções, fizeram germinar 
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jardins de incertezas, que vez em quando fazem brotar totalitarismos pretéritos, intolerância 

política e religiosa. Sob os aspectos político e do trabalho, a tecnologia de ponta reorganiza as 

bases da produção, cimenta uma nova divisão internacional do trabalho e formas de controle 

dos territórios e suas riquezas, e tende a agudizar situações de conflitos bélicos, bem como 

migrações. Conceitos e categorias ganharam outra ressignificação, Estado, fronteira, 

soberania, espaço, território, e por aí vai(SANTOS, 1995-2000, HARVEY, 2010, MELO-

THÉRY, 2011, ZURBRIGGEN, 2011).  

Vive-se o instante marcado pela hiperconectividade, a profusão da informação em 

fluxo constante, o mundo do instantâneo articulado em infovias, num contexto onde ―tudo que 

é sólido se desmancha no ar‖. No horizonte recheado de fastfoods e smartphones predominam 

na aquarela as balizas da competição, do individualismo e do consumo, quando o shopping 

center consolida-se como catedral do admirável mundo novo, inspirado sob a régua e o 

compasso de Apolo, apresentado na tela do espetáculo, ao sabor do signo do fetiche 

(SANTOS, 1995, SANTOS 2000, HARVEY, 2010).  

As fronteiras de espaço e tempo foram-se pelos ares, tanto por conta das revoluções 

tecnológicas, quanto pela mão do Estado/governos e agências multilaterais que promoveram a 

desregulamentação e liberalização. Além de fomentarem a flexibilização de leis ou criarem 

novos marcos regulatórios que favorecem a privatização de setores estratégicos, sob a lógica 

do discurso único que evoca o consenso entre opostos dentro dos marcos do modo de 

produção capitalista, (SANTOS 1995-2000, HARVEY, 2010,ZURBRIGGEN, 2011).  

 

Governança em questão numa região periférica do Sul: um pouco sobre o Baixo 

Amazonas 

 

(ZURBRIGGEN,2011) ao analisar as experiências de governança aplicadas no 

ambiente do continente latino americano, alerta para a proeminência dos aspectos técnicos, 

científicos e administrativos, em detrimento de considerar o contexto econômico, político e 

social. E destaca que tal horizonte redundou em inúmeros limites das experiências aplicadas 

na região.  A subseção abaixo tem como intenção, ainda que em síntese, apresentar um pouco 

sobre a região em foco, antes de sublinhar noções sobre a governança.  
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Uma fronteira exportadora de matérias primas (commodities), com ênfase ao 

agronegócio de grãos (soja) e de energia conformam os dias atuais da condição econômica 

das Amazônias a guisa de todo o potencial da biodiversidade e conhecimento tradicional.  

Atualmente, o planejamento de políticas públicas é orientado a partir de eixos de 

integração, que tem como objetivo central a dinamização da circulação de mercadorias, em 

particular, uma saída para o Pacífico. Tal política é protagonizada pelas agências multilaterais, 

num contexto marcado pela insegurança fundiária e fragilidade institucional. (CASTRO, 

2012).  

Nesta conjuntura, corporações do quilate da Cargil, Jari Celulose, Bunge, Alcoa, Vale, 

Belo Sun, Norsk Hidro, Dreyfus, Anglo, Xtrata, Odebrecht, Camargo Correa, Tractebel Suez 

e o grupo Amaggi hegemonizam na definição de políticas de desenvolvimento e o uso dos 

espaços, em correspondência com o controle dos recursos florestais, minerais e hídricos
5
.  

O Baixo Amazonas
6
 integra a política de integração do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), do Governo Federal. Entre as obras de infraestrutura o governo planeja a 

consolidação de um modal de transporte (ferrovia, hidrovia e a estruturação da BR-163), 

portos e estações de transbordo e um complexo hidroelétrico. Historicamente, a integração da 

região amazônica tem fomentado as situações de violências contra as populações locais, o 

desmatamento, o trabalho escravo, entre outras externalidades negativas.  

                                                 
5
Um exemplo é a disputa pela redução da Floresta Nacional do Jamanxim, localizada no município de Novo 

Progresso, a oeste do Pará. A Flona possui uma parcela do território em disputa para atender à demanda do setor 

de grãos. A área é pretendida para ser desafetada e ceder lugar a uma ferrovia, a Ferrogrão.  A ferrovia visa 

escoar a produção de grãos do Mato Grosso pelo porto de Miritituba, no município de Itaituba, no oeste do Pará.  

O presidente Michel Temer publicou a medida provisória 756, diminuindo em 743.540 mil hectares a área 

protegida. Antes, a floresta ocupava 1.301.120 mil hectares. Era a maior do país sob o domínio do Instituto 

Chico Mendes. A redução da área foi de 57%, (O Eco, 2016 e G1, 2017, UOL, 2017). No dia 19/06/2017, o 

presidente da República Michel Temer decidiu, pelo veto, à redução da Flona, após pressão de ambientalistas. O 

território em foco combina a presença de madeireiros, garimpeiros, indígenas, camponeses, fazendeiros e 

grileiros.  
6
O Baixo Amazonas possui a maior quantidade de ecossistemas florestais e recursos hídricos preservados na 

Amazônia Oriental, além de possuir grandes reservas de minérios, com destaque para a bauxita, o calcário e o 

ouro. As principais atividades produtivas estão baseadas na exploração madeireira, pecuária, agricultura, pesca, 

extrativismo, mineração industrial, garimpo e comércio (Brasil, 2005). O território tem a extensão de 317.273,50 

Km² e é composto por 12 municípios: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, 

Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. A população total é de 678.936 habitantes, dos quais 271.161 vivem 

na área rural, o que corresponde a 39,94% do total. Possui 23.659 agricultores familiares, 36.787 famílias 

assentadas, 20 comunidades quilombolas e 20 terras indígenas.  São 1.780 quilômetros de estrada que 

atravessam uma das regiões mais ricas das Amazônias e do país em recursos naturais, potencial econômico, 

diversidade étnico-cultural com a presença de biomas como a Floresta Amazônica, o Cerrado e áreas de 

transição entre eles, além de bacias hidrográficas importantes, como a do Amazonas, do Xingu e Teles Pires-

Tapajós. A rodovia BR-163, que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), foi aberta nos anos 1970 como mais uma 

das grandes obras de infraestrutura projetadas pela Ditadura Militar para integrar a Amazônia à economia 

nacional (ISA, 2009). 
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Governança e lutas ambientais 

 

(ZURBRIGGEN, 2011, p.40) ao revisar o conceito de governança realça que o mesmo 

tem como pano de fundo a globalização, onde, no conjunto de suas reformas estruturais tende 

a revisar o papel do Estado como o principal condutor das políticas públicas. Trata-se de um 

novo estilo de governo, além do modelo de controle hierárquico e de mercado, caracterizado 

por um elevado grau de cooperação entre os governos, as administrações públicas e os atores 

não-governamentais na elaboração de políticas públicas. A partir da premissa deste paradigma 

de formulação de políticas, baseado na colaboração, consenso e participação de diferentes 

atores, espera-se incrementar os resultados e rendimentos das políticas.  

O argumento defende que, nos dias atuais, o processo envolve uma série de 

organizações públicas e privadas. Redes de políticas públicas estão surgindo na forma de 

governança, porque nem a hierarquia, nem o mercado são formatos apropriados de um mundo 

caracterizado pela crescente interdependência entre o Estado, os atores privados e 

organizações da sociedade civil diferentes. (ibidem, p.42). 

Chico de Oliveira (2006) ao criticar o processo hegemonizado pelas agências 

multilaterais revela que tais instituições arbitram e estabelecem as condições de competição 

entre as diversas formas do capital mundial, produtivo e financeiro despolitiza a economia, 

pois, os estados ―nacionais‖ estão submetidos às condicionalidades externas e agudiza os 

conflitos internos entre as classes e os setores. Em outras palavras, tais condicionalidades 

delimitam o espaço e os termos dos conflitos de classe e de interesses dos atores internos 

(OLIVEIRA apud MELLO THÉRY, 2011, p. 37).   

Em oposição a Chico de Oliveira, ao tratar das convenções que norteiam as disputas 

no campo do meio ambiente numa perspectiva macro, Ribeiro (2010, p 69), apesar de 

reconhecer os limites da efetivação de parte dos tratados entre os entes desiguais, defende 

que: 

As convenções internacionais têm sido muito bem utilizadas como expressão 

de países com menor peso no sistema internacional. Em alguns casos, os 

documentos expressam vitórias importantes de países pobres, que 

conseguem salvaguardar parte de seus interesses, o que certamente não 

ocorreria se as decisões fossem definidas por meio de ações militares. 

Acserald (2010) ressalta a cientificização na agenda de debates a partir da produção de 

contra perícias e análises. Ainda sobre a nebulosa nos anos 1990, palco de situações 
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conflituosas motivadas pelas reformas estruturais impostas pelo Consenso de Washington 

para a América Latina, o autor ressalta que ganham relevo movimentos de caráter mais 

combativo, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento dos Atingidos pela 

Mineração (MAM), com grande semelhança que teve o Conselho Nacional dos Seringueiros 

(CNS), nos anos 1980, no Acre.   

Ainda que não frise, os movimentos supracitados atuam a partir de dinâmicas de redes, 

a exemplo do Fórum Social Panamazônico
7
, que privilegia reflexões sobre as disputas 

territoriais assentadas no projeto da Iniciativa de Infraestrutura Regional Sulamericana 

(IIRSA).  

Neste complexo ambiente marcado por variadas clivagens de interesses, mediados por 

sujeitos antagônicos articulados a partir de redes organizadas em diferentes escalas (local, 

regional, estadual, nacional e global) dificulta um diagnóstico sobre a efetividade do modelo 

de governança numa região de periferia, como o Baixo Amazonas ou um possível diagnóstico 

sobre projetos de desenvolvimento para a região.   

Desde os fins dos anos 1980 e com maior envergadura nos anos 1990, no bojo do 

redemoinho das alterações da geopolítica mundial, os sujeitos das Amazônias conseguiram 

lograr o reconhecimento de suas demandas e bandeiras políticas. Demandas materializadas 

com o reconhecimento dos seus territórios. Seja como reservas extrativistas, ou outras 

modalidades de Unidades de Conservação, projetos de assentamentos da reforma agrária, 

territórios indígenas e quilombolas.  

O vetor territorial ambientaliza-se: de base física de recursos naturais (água, ar, solo e 

minerais) para o desenvolvimento às novas concepções, entre elas, a do ―Desenvolvimento 

sustentável, passam a moldar a mudança de paradigmas, dos atores e da sociedade. Ao 

território deve-se agregar seu intrínseco: o endemismo e a diversidade de espécies‖. 

(MELLO-THÉRY, 2011, p. 33). 

 

[...] o aumento das Unidades de Conservação Públicas (Ucs), das Reservas 

Privadas de Patrimônio Natural (RPPN) e dos territórios indígenas é reflexo 

da pressão de ONGs que avançam e operacionalizam a própria política, que 

agem em redes de solidariedade, ao lado de sindicatos e outros atores. São 

                                                 
7
A VIII versão do Fórum ocorreu em Tapapoto, no Peru, entre 28 de abril a 01 de maio. Em seu manifesto, a 

rede defende a criação de alternativas horizontais frente às crises éticas, econômicos, sociais e políticos do 

modelo hegemônico. 
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atores de peso associados ao vetor ecológico, processo em curso 

especialmente na Amazônia (ibidem). 

Em observações de Becker sobre possíveis cenários, um modelo de desenvolvimento 

endógeno, em particular, é articulado e motivado pela agenda política dos seringueiros do 

Acre e outros sujeitos locais. Cumpre ainda salientar a criação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e a lei sobre a biodiversidade, efetivados para 

conservar tanto os recursos naturais como os culturais. 

 

Algumas considerações  

 

Até o fim da década de 1980 predominou sobre as Amazônias políticas de 

desenvolvimento inspiradas para atender as demandas de países das economias centrais, ou 

mesmo dos estados mais ricos da União.  

O advento da globalização, que impõe métodos e práticas do setor privado para o setor 

público vai alcançar o Brasil no momento de redemocratização do país. Assim, o Estado é 

duplamente pressionado. De um lado, pela sociedade civil que se reorganiza; e do outro, a 

partir do contexto da economia mundo e dos tratados das agências multilaterais que 

preconizam a redução do papel do Estado na economia. Por mais controversa que seja a tese.      

Ainda que pese a hegemonia da agenda das agências multilaterais na definição de 

políticas de desenvolvimento que contempla o mercado, dominado pela presença de grandes 

corporações, os setores de ―baixo‖ pressionam no sentido oposto. A dialética dinâmica tem 

sido mercada por tensões, negociações e acomodações. Dias piores virão? 
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Resumo:O trabalho pretende impulsionar uma discussão do caminho das relações entre países sul-americanos, 

restritos ao núcleo pertencente ao MERCOSUL durante o período do governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Nesse cenário as principais intencionalidades do Brasil revelam-se ambíguas, sendo possível levantar 

hipóteses acerca da integração versus conduta subimperialista, no qual alguns elementos como instituições 

internacionais, bancos e empresas se fazem presentes para a formalização desse debate. A associação à regra 

neoliberal regente no mundo e que o Brasil vem adotando nos últimos anos, possibilitam uma maior abertura 

frente a essa questão, e que possivelmente participará da formulação das políticas no período intendido nesse 

trabalho. 

Palavras-chave:Subimperialismo; Integração-regional; MERCOSUL; BNDES; Relações Internacionais. 

 

 

Resumen:El trabajo pretende impulsar una discusión acerca del camino de las relaciones entre países 

sudamericanos, restringidos al núcleo perteneciente al MERCOSUR durante el período del gobierno de lo 

Partido de los Trabajadores (PT). En este escenario las principales intencionalidades de Brasil se revelan 

ambiguas, siendo posible levantar hipótesis acerca de la integración versus conducta subimperialista, en el cual 

algunos elementos como instituciones internacionales, bancos y empresas se hacen presentes para la 

formalización de ese debate. La asociación a la regla neoliberal regente en el mundo y que Brasil viene 

adoptando en los últimos años, posibilitan una mayor apertura frente a esa cuestión, y que posiblemente 

participará en la formulación de las políticas en el período intendiente en ese trabajo. 

Palabras Claves:sub-imperialismo; Integración regional; MERCOSUR; BNDES; Relaciones Internacionales 

 

 

Introdução 

 

 Desenvolve-se a partir desse presente trabalho, um aprofundamento das investigações 

das relações comerciais e políticas que se estabeleceram durante o governo do PT (2003 - 

2014) entre o Brasil e outros países sul-americanos. O foco da pesquisa se incorpora em meio 

às relações de política externa dos governos Lula e Dilma no período em questão, destacando 

o principal esforço em investigar as relações político-comerciais estabelecidas envolvendo os 

demais países da América do Sul. Trata-se de evidenciar questões que elucidam um  

ilustrativo do debate sobre integração-cooperação versus subimperialismo que nos interessa 

abordar. 

 Outras intenções circundam a ambição de entender as reais intencionalidades da 

formação dessa política internacional brasileira, estabelecendo novas relações de poder no 
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cenário geopolítico mundial a partir do contexto encontrado regionalmente na América do 

Sul. Essas novas determinações agregam não somente a criação de novas políticas, mas uma 

nova relação de economia e uma possível dominação, mesmo que entre países periféricos 

latino-americanos. 

 Bancos e outras organizações intergovernamentais crescem frente ao cenário de 

pesquisa, sendo necessário entender seus respectivos papéis e funções durante os acordos 

firmados para a criação de parcerias voltadas à infraestrutura e instalação de empresas 

nacionais em territórios estrangeiros. Interessa averiguar a atuação de tais instituições nos 

demais países componentes do MERCOSUL, a fim de revelar o desembolso destes para o 

benefício das multinacionais brasileiras, acertando se as perspectivavas se mostram 

cooperativas ou de fato imperialista na formação da política que estabeleceu o Brasil durante 

o governo do Partido dos Trabalhadores. As perspectivas por fim, concluirão o objetivo 

preliminar brasileiro, que deverá se mostrar como reprodutor de diretrizes geopolíticas de 

dominação, ou autor de uma tentativa de estreitamento entre nações a partir da cooperação 

comercial e política. 

 

Metodologia 

 

 A metodologia utilizada é inserida no campo da Geopolítica e Relações Internacionais, 

com referências aos estudos teóricos para a análise em trabalhos de geógrafose cientistas 

sociais da área. Wanderlei Messias da Costa, David Harvey, José Luís Fiori, Mathias Luce, 

entre outros, fornecem bases conceituais acerca do tema para a relação com os objetivos 

traçados. A investigação e consulta de bases de dados governamentais e de empresas privadas 

nos respectivos sítios virtuais fornecem os dados necessários para a complementação de 

desenvolvimento da pesquisa, sendo também reputada a confecção de tabelas e gráficos para a 

ilustração dos elementos quantitativos. Não obstante, a historicidade dos fatos, descritos em 

documentos e notícias, também se faz presente nesse trabalho, colaborando nas vias de 

desenvolvimento e justificativa das ações políticas-comerciais estabelecidas espacialmente na 

América do Sul. 
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Desenvolvimento 

 

 Dentro da ampla gama de relações políticas estabelecidas na conjuntura latino-

americana deste início do século, têm sido intensas as discussões acerca das imbricações 

neoliberais em perspectiva mundial para a vida político-economica dos países latino-

americanos. Nesse contexto, é clara a interação entre instituições de diversos cunhos 

organizacionais, sejam eles públicos ou privados, que são cada vez mais atuantes frente a esse 

cenário que vivemos hoje. Discorre Costa que formas de associação entre países neste novo 

contexto, de globalização e neoliberalismo, têm avançado na América do Sul em ―(…) 

diversos arranjos regionais em estágios variados de constituição e consolidação, os estados 

nacionais, as empresas transnacionais e uma miríade de organizações não-estatais com 

atuação internacional‖ (COSTA, 2009. p. 2). 

   Análogo portanto à organização dessa estrutura regional e da presença de empresas e 

organizações, temos o exemplo do MERCOSUL, no qual participam de sua estrutura fundos 

de desenvolvimento aliados aos Estados representantes do bloco. A criação desse bloco 

associa-se à um período ascendente de políticas neoliberais no contexto de redemocratização 

brasileira, que por partes exigiram a formulação de propostas para uma integração dos 

Estados nessa dinâmica econômica mundial. Nesse âmbito vale lembrar da Ata de Foz do 

Iguaçu, firmada pelos então presidentes da Argentina e do Brasil, Raúl Alfonsín e José Sarney 

em 1985, como princípio de acordar um conjunto de negociações buscando a configuração de 

um bloco integracionista (aquilo que leva a assinatura do Tratado de Assunção). 

 A criação do MERCOSUL surge a partir do tratado de Assunção (1991) reunindo a 

assinatura do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, objetivando a formação de um mercado 

comum de livre circulação de bens, serviços e mercadorias. A estipulação da Tarifa Externa 

Comum (TEC) se configurou intendendo o incentivo da competitividade, sendo organizada 

em níveis tarifários de acordo com a mercadoria como é descrito no site do MERCOSUL.  

O livre comércio intrazona foi implementado por meio do programa de 

desgravação tarifária previsto pelo Tratado de Assunção, que reduziu a zero 

a alíquota do imposto de importação para o universo de bens, salvo açúcar e 

automóveis. A União Aduaneira, estabelecida pela TEC, está organizada em 

11 níveis tarifários, cujas alíquotas variam de 0% a 20%, obedecendo ao 

princípio geral da escalada tarifária: insumos têm alíquotas mais baixas e 

produtos com maior grau de elaboração, alíquotas maiores.(MERCOSUL, 

2018) 
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 A organização jurídica de direito internacional entretanto, só se torna presente a partir 

do Protocolo de Ouro Preto (1994), estruturando as regras que constam nos processos 

decisórios listando as fontes jurídicas do bloco, e instituiu o princípio de vigência simultânea 

das normas concebidas pelos órgãos decisórios dos assuntos referentes à economia e mercado. 

Vale destacar  novamente que o cenário durante a criação do MERCOSUL acendia o período 

da redemocratização dos Estados latino-americanos, prevalecendo um sentimento de 

integração entre os países sul-americanos promovendo a consolidação de uma ordem 

democrática. Tal sentimento se reflete nos órgãos decisórios, sendo estes o Conselho do 

Mercado Comum (CMC), órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo de 

integração; o Grupo Mercado Comum (GMC), órgão executivo do Bloco; e a Comissão de 

Comércio do MERCOSUL (CCM), órgão técnico responsável pela aplicação dos instrumentos 

da política comercial comum
1
. 

 Em meio à constituição do bloco, destaca-se o processo de inserção da Bolívia em 

2006. Difere-se dos demais o caso da Bolívia, uma vez que seu processo foi instaurado a 

partir da livre iniciativa do país em fazer parte da organização do MERCOSUL, se valendo do 

processo, uma contínua série de diálogos e assinaturas de tratados que resultou em sua entrada 

na XLVIII Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL, em Julho de 2015. Destaca-se 

também a suspensão da entrada efetiva da Venezuela (que adere o bloco em 2012) em 2017, 

pela justificativa da violação da Clausula Democrática estabelecida em 1998. 

 As políticas integracionistas, desde a criação do MERCOSUL, evoluíram para o 

fortalecimento de novas políticas governamentais, envolvendo encontros de chefes de estado 

e a formulação de uma conduta política comum. A necessidade de incluir outros temas como 

cidadania, direitos humanos e sociais resultam em novos planos, como o Plano de Ação para 

o Estatuto da Cidadania do MERCOSUL (2010) e o Plano Estratégico de Ação Social 

(2011). 

 Apesar disso, assimetrias ligadas à dinâmica da política comercial e ao PIB dos países 

ligados do bloco, geraram insatisfações por parte de países menores como o Paraguai e o 

Uruguai. Na frente da exportação de commodities, o Brasil, grande expoente econômico com 

a realização de grandes envios de manufaturas para a Ásia e União Européia, possui cada vez 

mais relações bilaterais sem mútua relação entre os países latino-americanos, ameaçando uma 

                                                 
1
Estrutura explicativa dos órgãos decisórios do MERCOSUL, os detalhes sobre a criação e a formação das 

políticas se identificam presentes na aba ―Saiba mais sobre o MERCOSUL‖. URL:  

<http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul>  acesso 25 Maio de 2018 
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aliança entre países insatisfeitos com os países centrais, enfraquecendo a integração política e 

econômica do bloco. Para tanto, a proposta da criação de um fundo para o financiamento de 

programas e desenvolvimento foi tomada em 2007, sendo inaugurado o Fundo para a 

Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM). O fundo elabora estratégias para o 

fortalecimento comercial do bloco, integrando as fronteiras, promovendo dessa forma a 

competitividade e a expansão do comercio regional e internacional, saciando os 

descontentamentos dos países menos expressivos. 

 Frente à isso, observamos que a consolidação de políticas econômicas e sociais 

oficializa-se a partir das instituições supranacionais, que estabelecem um amplo conjunto de 

ações geopolíticas que traçam estratégias cooperativas, que converge os interesses de países 

presentes no cenário de análise. Entretanto podemos interpretar que as estratégias capitalistas 

de expansão internacional, muitas vezes (se não sempre), resultam em relações de Poder
2
 e 

dependência entre os envolvidos, recobrindo aquilo que determina ganhos e perdas, e que 

beneficiam à apenas um dos lodos presentes cenário. Neste caso, cabe entender quais as 

estratégias adotadas para a consolidação de tal estrutura desigual transvestida de ações e 

políticas convergentes, que reafirmam as teorias imperialistas nesse contexto de ascensão 

neoliberal.  

 Novamente citando Costa para compreendermos casos específicos que possibilitam o 

exercício do poder, observamos que ―a integração sul-americana tende a reproduzir aqui o 

percurso seguido até o presente pela União Européia […] a constituição e a consolidação de 

um vasto e engenhoso sistema regional-transnacional de governança.‖ (COSTA, 2009. p. 3). 

No entanto, no caso da União Europeia, parece-nos que apesar das ações inúmeras 

colaborativas, é possível conceber que existe um exercício desproporcional na atuação 

político-econômica da parte dos Estados mais ricos e poderosos, assim como uma pressão de 

cunho geopolítico sobre principalmente países do Leste europeu, que na maioria das vezes são 

coagidos à uma reestruturação interna para sua adequação nas normas do bloco econômico, 

ou como objeto de reprodução xenofóbica nos países centrais. Em que pese as diferenças, a 

economia brasileira também se destaca no MERCOSUL de uma forma semelhante. 

 A compreensão das intenções colaborativas presentes no MERCOSUL, apesar da 

literatura demonstrar como sendo um instrumento que promove a cooperação, e uma tentativa 

de se formular uma economia estável na América Latina, ainda sim são passiveis de circundar 

                                                 
2
Sobre a noção de Poder de Claude Rafestin (1993) 
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também outras perspectivas de interpretação. Este posicionamento em sua maioria, tem a 

justificativa no modelo de conduta capitalista da economia, perpassando questões que 

abrangem também a política. As noções de imperialismo e sub-imperialismo, retomadas neste 

trabalho, tornam-se portanto cada vez mais relevantes tendo em vista o sistema econômico 

mundial. 

A emergência do imperialismo e do subimperialismo constitui processos de 

amadurecimento da economia capitalista mundial – no centro o primeiro, na 

periferia o segundo – com a passagem à fase dos monopólios e do capital 

financeiro. Seu estudo, portanto, deve começar no nível de abstração do 

sistema capitalista, no quadro da entrada em um novo estágio do capitalismo 

como sistema mundial. (LUCE, 2014. p. 47) 

 Na perspectiva atual que se tem do subimperialismo, o Brasil atuaria como um 

precursor da ideia a partir da importação de capital através de empresas nacionais, 

mercadorias e financiamento no conjunto regional de países que compõem o MERCOSUL. O 

caráter neoliberal que pressupõe as bases dessa hipótese, surge numa continuada política 

concebida no princípio do governo Lula e que dará forma ao cenário nacional frente ao novo 

modelo proposto. As ações neodesenvolvimentistas que se fizeram presentes nos anos do 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT) partem de uma intensa participação do Estado na 

economia com uma política de financiamento e de adoção de medidas protecionistas, além de 

um amplo aumento na intervenção estatal via projetos de infraestrutura, que se consolidam, 

por exemplo, com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o BNDESpar (BNDES 

Participações S.A). O resultado da condução dessa proposta neodesenvolvimentista, 

possibilitou linhas de crédito via BNDES para a ascensão de empresas, que passaram a 

monopolizar o mercado interno, assim como também iniciar operações em outros países 

(ASSUMPÇÃO, 2014). 

 A consolidação efetiva da expansão da esfera pública no centro de influência do 

capital privado, pode ser tratado como o melhor exemplo do aumento da interferência 

brasileira na política dos demais países. Isso contribui no crescimento hegemônico do Brasil, 

que acaba se destacando para dentro de grupos restritos, que participam mais categoricamente 

nas esferas políticas e econômicas dessa ordem mundial em vigência. Em uma análise 

aprofundada do panorama atual do Brasil e seu posicionamento na confecção de um 

subimperialismo que parte desde o regime militar, Eliton Felipe de Souza (2014) justifica: 

(…) na virada do século, sob a perspectivava de tornar-se o representante das 

nações emergentes na América Latina, como uma alternativa ao 
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imperialismo estadunidense na região, o Brasil desponta, durante os 

governos Lula e Dilma, do PT, como o Estado capaz de crescer e ocupar os 

espaços fragilizados da economia dos países periféricos (SOUZA, 2014, p. 

168) 

 

Esse investimento pesado do governo brasileiro em empresas privadas, 

possibilitando o crescimento e a expansão dessas, garante ao país um papel 

de destaque na política internacional. Como 6ª maior economia do mundo, o 

Brasil passou a se destacar nos mais importantes fóruns e organizações 

internacionais, como o G-20, a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

UNASUL (União das Nações Sul-americanas) e com a participação na 

missão de paz da ONU no Haiti. Os investimentos governamentais 

possibilitaram a ampliação do poder econômico das empresas nacionais além 

das fronteiras (SOUZA, 2014 p. 168) 

 Se observarmos como base a composição da balança comercial brasileira em 

comparação aos demais países do MERCOSUL para postular um paralelo à essa condição, é 

possível observar a potência comercial do Brasil frente aos outros países do bloco a partir dos 

dados levantados pelo Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) nos 

últimos anos. O gráfico a seguir revela os números oficiais relativos à exportação e 

importação brasileira no conjunto de países membros na série histórica de 2007 à 2014, ainda 

durante o período de governo do Partido dos Trabalhadores (PT). As barras do gráfico 

representam a exportação, a importação e o saldo da balança comercial brasileira, sendo 

respectivamente apresentados pela cor verde, azul e amarela. 

Gráfico 1 - Intercâmbio Comercial Brasileira com o MERCOSUL - Série Histórica 

Fonte: Gráfico elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e serviços. Disponível em: 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-

bloco?bloco=mercosul. Acesso em 21 de Junho de 2018. 
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 Na interpretação dos dados, fica claro que existe uma notável diferença dos valores se 

comparadas as colunas de exportação e importação em todos os anos observados, sendo que a 

quantidade de exportações é superiora às importações dos países do bloco para o Brasil, 

apesar da oscilação de crescimento. Tal diferença corresponde à superestrutura brasileira na 

questão do desenvolvimento tecnológico de suas matrizes comerciais (se considerarmos o 

todo conjunto dos setores da economia) que sofreram radicais mudanças com o tempo, 

principalmente por conta da construção histórica brasileira. No ano de 2016 grande parte do 

valor considerado nas exportações aos outros países do bloco, somatiza-se em sua maioria 

produtos manufaturados, como veículos (maquinas industriais e agrícolas, carros, ônibus e 

tratores) e químicos e fertilizantes segundo o Observatory of Economic Complexity (OEC), 

ilustrando a capacidade industrial e tecnológica frente à países como Argentina, Uruguai e 

Paraguai.
3
 

 Se observarmos a fundo esse movimento, é possível concluir que apesar dos esforços 

cooperativos e integracionistas do MERCOSUL, o mercado procura seguir uma via oposta, 

posicionando Estados mais ricos numa posição superiora aos países vizinhos. O cenário que 

se inserem portanto as relações comerciais vão muito além de acordos em blocos econômicos 

e de fundos de desenvolvimento, se apoiando em grande parte à uma ordem mundial 

independente da geopolítica dos países, associando-se mais à dinâmica comercial neoliberal e 

autônoma do capitalismo moderno e da divisão do trabalho.  

Como um dos subcentros desta no mundo dependente, o Estado brasileiro 

passava a conformar uma divisão sub-regional do trabalho voltada para a 

exportaçãode manufaturados e provimento de matérias-primas baratas, 

demodo a realizar o capital-mercadoria produzido e reduzir o valor do 

capital constante. (LUCE, 2014, p. 57) 

 Retomando o raciocínio inicial, parte desse movimento, portanto, o conjunto de 

empresas componentes da economia brasileira que promoverão essa desproporcionalidade. 

Esse quadro é associado à empresas privadas e públicas que vão desde campeões nacionais, 

até bancos de financiamento com capital público, ascendendo um leque de ações que 

permitirão as contradições das parcerias e multilateralidade. A partir disso, podemos entender 

um pouco o papel do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) 

nesse jogo de poder. 

                                                 
3
Analisando as relações de exportação que são apresentadas no sitio da OEC, principalmente quando analisados 

os países destacados, é possível perceber que de fato uma porcentagem significativa se torna evidente na forma 

de exportação de manufaturados, sobretudo relacionados à maquinas e veículos. 
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 Cabe introduzir que nos anos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003 - 2010) as empresas brasileiras tiveram importante papel na economia mundial, 

colocando o país no ranking dos maiores investidores do mundo. O capital das campeões 

nacionais, tais as quais a Ambev, Brasil Foods, Camargo Correa, Embraer, Gerdau, JBS, 

Marcopolo, Oderbrecht, Petrobras, Tigre e Vale, foram progressivamente se 

internacionalizando, movimentando capital externo para dentro do país. 

Em 2006, pela primeira vez na história, o volume de investimentos 

brasileiros diretos no exterior ultrapassou o volume de investimentos 

estrangeiros no país. Os investimentos diretos brasileiros no exterior 

atingiram a marca de US$32,3 bilhões no ano de 2006. Esta marca colocou o 

país na 12ª posição no ranking dos maiores investidores do mundo, 

superando países como Austrália, Rússia e Suécia. (BUGIATO; 

BERRINGER, 2012, p. 30) 

 O padrão de distribuição das empresas no mundo é necessário ser evidenciado para a 

compreensão da dinâmica comercial brasileira, apesar dos diferentes modelos de governo que 

o Brasil adotou nos últimos anos. No ano de 2017 (ano analisado afim de compreender os 

frutos dessa política) o foco das empresas nacionais e desvendava vigorosamente na América 

do Sul, muito à frente de regiões como Europa, Ásia, e América do Norte, como mostra o 

gráfico abaixo da Fundação Dom Cabral. 

 

Gráfico 2 - Dispersão geográfica das franquias brasileiras por continente (2017) 

Fonte: Gráfico elaborado no Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2017. Disponível em: 

<http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relatórios%20de%20Pesquisa/Relatórios%20de%20Pesquisa%20201

7/Ranking%20FDC%20Multinacionais%202017.pdf> 
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 O mercado localizado na América do Sul demonstra-se fortemente avançado quando 

comparados a outras regiões. Isso se caracteriza muito por conta da proximidade geográfica e 

facilidades intercambiais, postuladas sobretudo por conta das políticas de integração, assim 

como os atributos trabalhistas e salariais equivalentes ou próximos aos brasileiros. Tais fatos 

compreendem a questão da migração de capital para dentro do Brasil, ainda mais quando 

analisamos a fundo os países responsáveis pela reunião dessas empresas. 

 Apesar do cenário atual demonstrar uma forte tendência focada na América do Sul 

hoje, esse modelo já vem perdurando à algum tempo, lembrando que os primeiros governos 

do Partido dos Trabalhadores (PT) tomavam essa uma forma de política. Se puxarmos para o 

princípio da formação da política externa do presidente Lula, veremos que o Brasil cresceu de 

importância no cenário internacional, passando a integrar organizações como o BRICS, o G-

20 da Organização Mundial do Comércio (OMC), a UNASUL (União das Nações Sul-

americanas). Tal ascensão mundial do país, em coincidência de uma política nacional de 

expansão das classes consumidoras, possibilitou então o crescimento de algumas empresas 

nacionais que surfaram na onda da internacionalização brasileira, ganhando destaque 

sobretudo pelo papel que desempenhou o BNDES nesse contexto. 

 O fortalecimento da nação veio por meio de uma perspectiva empreendedora que 

incorporou também o setor público, se desdobrando a partir do apoio do Estado na 

prosperidade do setor privado. Se fez útil o BNDES, uma vez que seu amparo geralmente a 

baixos juros de empréstimo para essas empresas, acabam por aumentar as oportunidades de 

inserção no mercado internacional pela maior oportunidade de concorrência com 

transnacionais de outros países.  

Com linhas de crédito e participação acionária, o banco promoveu o 

investimento das empresas brasileiras no exterior. É expressivo o número de 

empresas nacionais que atuam no exterior que possuem a BNDESPar 

(BNDES Participações, subsidiária do BNDES) como acionista; 

compreendem setores como agropecuária, energia elétrica, 

telecomunicações, mineração, bancos, papel, petroquímica, siderurgia, 

transportes e aviação. (BUGIATO; BERRINGER, 2012, p. 31) 

 Não somente existe essa relação do BNDES no crescimento das empresas brasileiras, 

como o banco também se fez presente no cenário internacional acompanhando a abertura 

latino-americana. A partir das relações que começaram a se estabelecer com os países 

vizinhos, principalmente em decorrência da criação do MERCOSUL na década de 90 e da 

UNASUL (União das Nações Sul-Americanas) em 2000, o BNDES acaba se incorporando ao 
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fórum de diálogos conhecido institucionalmente como Iniciativa para a Integração da Infra-

estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). A IIRSA foi inicialmente produto da Reunião dos 

Presidentes da América do Sul, em Brasília, com a finalidade de integrar fisicamente os países 

a partir de projetos de desenvolvimento sócio-econômico regional, usando o financiamento 

recursos de bancos como a Corporación Andina de Fomento (CAF) assim como o BNDES.  

Sob a perspectiva da política externa implementada pelo Governo Lula, 

constatou-se que a continuidade do projeto de integração regional nos 

marcos da IIRSA, idealizada ainda no governo FHC, traria também 

oportunidades de inserção internacional para o BNDES. Nesse sentido, o 

BNDES e a CAF, por meio de acordos iniciados na gestão anterior, 

aumentaram a participação do BNDES no financiamento dos projetos de 

integração na América do Sul. (VALDEZ, p. 63) 

 A promoção de políticas e ações que procuram levar um projeto de potência ao Brasil, 

pode ser verificada então por essas motivações associadas às estruturas privadas brasileiras, 

em grande parte verificadas como empreiteiras ligadas ao ramo da construção civil. Luce 

(2007) vai dizer que novos espaços de acumulação são abertos a partir desses grandes projetos 

de infra-estrutura e de circulação e distribuição de mercadorias, sendo responsáveis por esse 

feito tais empresas em questão. O fortalecimento do empresariado no período de governo do 

presidente Lula repercute portanto diretamente sobre esse assunto, abrindo espaço para a 

invasão de empresas e capital brasileiro para fora das fronteiras via serviços, indústria e 

através de financiamento público. 

 

Considerações Finais 

 

 A ascensão do Brasil frente aos demais países latino-americanos ocorre por conta de 

uma complexa formação histórico-política da nação brasileira. Em tempos recentes, a política 

de integração adquiriu um caráter muito mais enfático na consolidação da política externa, 

sobretudo nos anos 90 e no início do novo século. Entretanto, como pudemos evidenciar a 

partir desse estudo, as interações das esferas públicas e privadas possibilitaram o surgimento 

de uma outra interpretação de uma estruturação comercial, a perspectiva subimperialista. Tais 

ações tornam-se então contraditórias, uma vez que formalmente o tratamento com os demais 

países objetiva uma integração e o desenvolvimento que parte de um grande laço 

desenvolvimentista que toma forças no início do governo do Partido dos Trabalhadores com o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003), e se extende na formulação da política proposta 
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pela sua sucessora Dilma Rousseff. 

 O surgimento das empresas em questão, a partir dos subsídios do governo, engendram 

um expansionismo que vão além das fronteiras brasileiras, que acontece sobretudo por conta 

da condução do capitalismo no sistema mundial (LUCE, 2014), e possibilita a direção de uma 

política liberal voltada cada vez mais à perspectiva do capitalismo. Esse modelo que se 

estabelece conduz o caminhar das ações do Brasil em países vizinhos, contrapondo a proposta 

formal de integração e a formulação das parcerias dos demais países sul-americanos. 
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Resumo:A partir de referências teóricas sobre a mundialização e da leitura crítica das relações econômicas e 

geopolíticas, à luz da liberalização e desregulamentação da esfera financeira, o texto é resultado de 

levantamentos iniciais das transformações das funções de defesa do Estado, da produção e comercialização de 

armas transferidas para o setor privado, mediada pelo capitalismo financeiro. 
Palavras-chave:mundialização; sistema militar-industrial; ajustes espaciais 
 

 

Resumen:Basándose en referencias teóricas sobre la globalización y la lectura crítica de las relaciones 

económicas y geopolíticas, a la luz de la liberalización y desreglamentación de la esfera financiera, el texto es el 

resultado es resultado de levantamientos iniciales de las transformaciones de las funciones de Defensa del 

estado, la producción y comercialización de armas transferidas al sector privado, mediadas por el capitalismo 

financiero. 
Palabras Claves:mundialización; sistema militar-industrial; ajustes espaciales 
 

 

Introdução 

 

O debate sobre o neoliberalismo, a ―globalização‖ e a financeirização acabou por 

estar, mormente, pautado por uma visão dualista de Estado e mercado, como se estas duas 

dimensões estivessem sempre em posições diametralmente opostas. No entanto, é possível 

inferir que ao longo do desenvolvimento das políticas neoliberais, mercado e Estado sempre 

apresentaram uma imbricação mais profunda. Ao passo de permitir ao primeiro, cada vez 

mais, ―espaços‖ de atuação, em atividades anteriormente consideradas estrategicamente 

estatais, implicando em garantia de demandas e rentabilidade, com acelerada de reprodução 

de valor, em uma velocidade de apropriação do espaço e consolidação territorial 

(RAFFESTIN, 1993). É o que se estabelece nos mercados bélicos financeirizados, suas 

imbricações com os Estados nacionais, em suas estratégias geopolíticas para produção de 

conflitos. 

 Estes apontamentos críticos entre capitalismo e militarismo, ou seja, como a esfera da 

ação militar deixa de se resumir em uma função de Estado, passa a se configurar como um 

processo de realização do valor, foram realizados por Luxemburgo, em Reforma e Revolução.   

Nas palavras da autora: 
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Se é a política mundial o teatro de conflitos ameaçadores, não é tanto por se 

abrirem novos países ao capitalismo, mas sim por se terem já os 

antagonismos europeus existentes transportados para os outros continentes 

para ali explodir. O que hoje se antepõe de armas em punho, quer seja na 

Europa ou em outros continentes, não são de um lado países capitalistas e de 

outros países de economia natural, e sim Estados levados ao conflito 

precisamente pela identidade de seu alto desenvolvimento capitalista. Em 

tais condições, se o conflito estoura, só pode ser fatal para este 

desenvolvimento, no sentido de que provocará em todos os países 

capitalistas profundíssimos abalos e transformações da vida econômica. Mas 

o caso se apresenta inteiramente diverso do ponto de vista da classe 

capitalista. Para ela, sob três aspectos, tornou-se hoje o militarismo 

indispensável; primeiro, como meio de luta na defesa dos interesses de 

grupos ‗nacionais‘ concorrentes contra outros grupos ‗nacionais‘; segundo, 

como a forma de emprego mais importante, tanto do capital financeiro como 

do capital industrial; e terceiro, como instrumento de dominação de classe 

sobre os trabalhadores, no interior – interesses que nada têm em comum, em 

si, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista. E mais uma 

vez, o que melhor demonstra o caráter específico do militarismo atual é, em 

primeiro lugar, o seu desenvolvimento geral em todos os países, efeito por 

assim dizer de uma força motriz própria, interna, mecânica, fenômeno 

completamente desconhecido há algumas décadas e, em seguida, o caráter 

inevitável, fatal, da próxima explosão entre os Estados interessados, 

malgrado a completa indecisão quanto ao motivo, ao objeto do conflito e a 

todas as demais circunstâncias. Também o militarismo, de motor que era do 

desenvolvimento capitalista, tornou-se hoje uma doença capitalista‖ 

(LUXEMBURGO, 2010, p. 55-56) 

Assim, o militarismo, ao mesmo tempo que se coloca como instrumento de 

apropriação de espaços de acumulação, ele mesmo se torna um instrumento de realização da 

mais valia, gerando demanda crescente e, simultaneamente, incorpora riqueza abstrata, de 

fundos privados e fundos públicos, em um mecanismo de apropriação do antivalor. 

(OLIVEIRA, 1988). 

 

As bases da mundialização 

 

A mundialização, segundo Osorio (2014), é uma etapa específica dentro da formação 

do sistema mundial e da carência do capital em apoderar-se intensivamente e extensivamente 

do espaço geográfico em suas diversas fases do ciclo do capital. Ou seja, com as 

transformações na reprodução monopolista e financeira do capital acarretou implicações 

políticas profundas, principalmente na esfera do Estado. 

Através da produção da riqueza abstrata, o capital financeiro se diferencia pela índole 

universal e solícita aos processos especulativos, como aponta Chesnais (2005), um capital 
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portador de juros. O capitalismo por meio dessa nova roupagem penetra de maneira mais 

intensa no interior das relações sociais e econômicas, à medida que as formas de organização 

capitalistas se mostram em grupos industriais internacionais que controlam a produção de 

serviços e bens e, por sua vez, captam o valor e regulam as ações políticas do Estado e sociais 

dos trabalhadores.  Por outro lado, as instituições financeiras que são constituintes de um 

capital usurário buscam sua reprodução sem sair da esfera financeira.  

 Nesta perspectiva o capital portador de juros se vale dos Estados mais poderosos para 

alcançar o lugar que hoje domina nos mercados físicos de mercadorias e na circulação 

monetária, denotando suas forças, sobretudo no âmbito da geração e intervenção em conflitos. 

Estes Estados conduziram o processo de liberalização e desregulamentação dos sistemas 

financeiros a ponto de facilitar os fluxos de capitais, de modo que recorressem a políticas que 

levassem a uma centralização dos fundos não reinvestidos pela indústria ou poupança.  

 A mundialização ocasionou dessa maneira novos movimentos que permitiram que 

outros já presentes obtivessem novas escalas e feições. Contudo, as fases do capitalismo se 

segmentaram e se reorganizaram na economia de uma maneira nunca antes vista, através de 

diversas fisionomias: capital-dinheiro, capital-mercadoria, capital produtivo; a reprodução do 

capital nesse estágio tem como sua base a economia mundial. 

 As determinações decorridas da liberalização e da desregulamentação consolidam o 

processo de mundialização do capital como o conhecemos atualmente. Além de minimizar o 

controle do fluxo de capitais, esse novo arranjo de realização do valor impulsionou a abertura 

dos sistemas financeiros internos aos externos, proporcionando um espaço financeiro mundial 

ancorado nos Estados que colocaram como contrapartida os seus compromissos públicos.  

 A mundialização financeira tem como princípios básicos a descompartimentalização 

externa e interna e a desintermediação. Através da primeira, além da liberalização dos 

mercados de câmbio, houve a abertura do mercado de títulos públicos a investidores 

estrangeiros e na Bolsa a entidades do exterior, somado a essas ações, teceu-se um fio para a 

apropriação pelos bancos de uma grande fatia das ―manobras financeiras‖ como 

intermediários desse mercado. A desintermediação permitiu que outras instituições 

financeiras, além dos bancos, também pudessem se apropriar do novo nicho como 

capitalizadores na esfera especulativa.  

À luz dessas transformações, emergem instituições especializadas no mercado de 

títulos, de modo a impor um ritmo intenso e de maior dimensão no que se refere a acumulação 
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através do setor financeiro. Esses agentes asseguraram ao capital portador de juros uma 

hegemonia sobre as condições econômicas e sociais do território, de modo a garantir a 

centralização da acumulação financeira em instituições especializadas em trabalhar com 

capitais oriundos da indústria e de rendas não consumidas, tendo como ―missão‖ valorizá-las 

através de aplicações.  

Segundo Chesnais (2005), a centralização de capital sob a condição financeira é 

retomada nas décadas de 1950 e 1960, principalmente nos EUA e na Europa, conforme os 

efeitos da crise de 1930 e os impactos da Segunda Guerra Mundial foram se dissolvendo. É 

nesse contexto em que há a concentração de capitais industriais nesses dois centros políticos e 

econômicos, onde a renda de famílias abastadas e o lucro de grandes empresas começam a 

investir os excedentes em títulos de seguro de vida devido aos arranjos fiscais oportunos.   

É também na década de 1960 que os pagamentos dos assalariados passaram a ser 

realizados em um período mensal e, com isso, eles tiveram que abrir contas bancárias ou ir 

aos Correios para poder receber seus honorários. Com isso, essas instituições ganham corpo 

de maneira rápida. Também foram desenvolvidas o que hoje são as grandes companhias de 

seguro, que concentram a maioria dos ativos financeiros, enquanto outra fatia de liquidez 

desse nicho é incorporada pelos bancos. 

Nos anos 1970, com uma base consolidada de operações internacionais de capital 

portador de juros, observou-se um mercado interbancário dinâmico. No entanto, é com as 

duas crises do petróleo (1973 e 1979) que se apresentou um relevante impulso para esse 

regime de acumulação. Notou-se a ação dos governos promovendo uma elevada oferta de 

crédito para estender a concentração de capitais sob o setor financeiro. Mais especificamente, 

o aumento do preço do petróleo fez com que os Estados implicassem importantes somas para 

compensar essa alta. Essa prática, segundo Chesnais (2005), ocasionou uma ―reciclagem‖ do 

capital financeiro, acrescentando a ele um maior fôlego a partir de novas linhas de crédito 

internacionais voltadas aos países periféricos, especialmente na América Latina.    

Através desse mecanismo, houve a transferência maciça de capital principalmente para 

países latino-americanos. Com isso, ampliou-se de forma vertiginosa a capacidade de 

reprodução do capital portador de juros, de modo a incentivar nos Estados a sua capitalização 

por meio da dívida pública a ponto de colocar como contrapartida a remuneração dos capitais 

sob juros da dívida.   
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Caracteriza-se assim o chamado efeito ―bola-de-neve da dívida‖. Ao passo que os 

juros, em relação ao montante do serviço da dívida, captam uma porção do orçamento do 

Estado (parte de suas receitas e reservas), força-os a exigir uma nova parcela de empréstimo 

para satisfazer o compromisso do pagamento dos juros da dívida, à medida que sacrifica 

investimentos do Estado em áreas essenciais e estratégicas, como a educação e a defesa, para 

atender a esse débito.  

Com os países periféricos aproveitando os créditos que a princípio pareciam 

vantajosos, houve uma euforia em relação a investimentos volumosos nos diversos setores 

econômicos, no entanto, em um segundo momento viu-se os juros sendo multiplicados e 

consigo as dívidas. Dessa forma, os países de industrialização recente, permitiram que se 

implantasse políticas tidas como reformas estruturais, que se revelou no intenso processo de 

desindustrialização, além de maior submissão política e econômica da periferia em relação 

aos países centrais. 

Se considerarmos os valores absolutos, observa-se de forma clara a dominação 

econômica e política através das transferências financeiras. A formação de um mercado 

especulativo liberalizado reagiu aos anseios dos governos dos países capitalistas centrais e das 

instituições que concentravam a poupança, à medida que proporcionou com os empréstimos 

aos países periféricos o financiamento dos déficits orçamentários dos países industrializados, 

constituindo um enorme mercado de títulos de dívida pública aberto a investimentos 

estrangeiros. 

A venda de títulos da dívida pública, somada as altas taxas de juros e a liberalização 

dos fluxos de capitais, formaram o contexto ideal para a maturação e catalisação da 

configuração do sistema internacional financeiro (DOWBOR, 2017). De modo que quem 

possuía uma quantidade significativa de capital, como foi o caso dos fundos de pensão e de 

outros investidores institucionais, tiveram a oportunidade de aplicação em larga escala, se 

beneficiando fartamente durante a década de 1980. Essas ações permitiram que esses agentes 

se tornassem o principal polo de centralização financeira.  

Por intervenção das finanças públicas, a venda de títulos da dívida fomenta 

incessantemente a sobre acumulação na esfera especulativa (PIKETTY, 2013). Dessa 

maneira, os Estados ao recorrerem à empréstimos para seu próprio financiamento 

proporcionado pela mundialização, revela-se como importante ator que agrada duplamente a 

reprodução do capital portador de juros, ao passo que, este além de se beneficiar da contração 
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dos juros devido a liberalização das operações financeiras, também empresta aos países sob 

altas taxas.  

Os valores deslocados assumem-se enquanto salários, rendas agrícolas e de trabalho 

por si só. No entanto, uma porção desses lucros antes de se tornarem impostos, sejam eles 

diretos ou indiretos, são incorporados novamente ao setor financeiro, através do Estado que o 

usa para pagar serviços da dívida. 

Segundo Chesnais (2005), o capital portador de juros além de centralizar capital nas 

instituições, também concentram nelas poder. Processos concomitantes aos processos citados 

anteriormente, têm-se através da dinâmica financeira da dívida pública, onde a violência fiscal 

atenta contra as rendas de menor mobilidade, decorridas, de maneira geral, por causa de ações 

do Estado em arrochar as despesas públicas e na austeridade orçamentária. Sendo assim, é por 

meio desse encadeamento de decisões que ocorreram as políticas de privatização nos países 

periféricos.  

 A ―integração‖ econômica entre os países que se abriram à mundialização é resultado 

nítido das decisões e operações concentradas nos países centrais e dirigidas por poucas 

instituições. Dessa forma, identifica-se uma antropomorfização dos mercados (CHESNAIS, 

2005) à medida que se coloca em três aspectos: a primeira delas consiste em uma autonomia 

relativa do setor financeiro em relação ao ramo produtivo, se tratando da eficácia com que se 

fazem as ingerências das entidades que regulam as moedas em favor do capital portador de 

juros; a segunda funda-se ao seu feitio fetichizado, mistificando a aparência e através de 

―valores‖ esconde o verdadeiro conteúdo dos mercados financeiros; e, por fim, a terceira 

fundamenta-se no fato de que são os operadores financeiros que demarcam os limites da 

mundialização, ao passo que decidem os agentes econômicos de determinados países e os 

tipos de transações que participarão do mercado ―integrado‖. 

 Um dos exemplos de como o mercado mundializado não é igual para todos se 

encontra na posição que o capital portador de juros estadunidense ocupa (PIKETTY, 2013). O 

fato do dólar ser tomado como a moeda equivalente de troca nas relações comerciais e 

financeiras mundiais garante uma maior credibilidade à praça financeira norte-americana, 

dando uma projeção eficiente aos capitais americanos em outros mercados especulativos, bem 

como na atração de capitais ociosos de investidores institucionais estrangeiros.  

 Com o aumento dos fluxos comerciais e financeiros criaram-se novas situações as 

quais as nações têm de se adaptar. É o exemplo da utilização do regime cambial flexível pelo 
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Brasil e outros países do mundo, onde por meio da flutuação cambial administrada, os 

Estados tem encontrado um meio de agregar o aumento das transações financeiras 

internacionais com a soberania dos bancos centrais e das políticas nacionais, de modo a 

contrariar o declínio da autonomia dos bancos centrais, à proporção que avança suas 

operações como uma das figuras principais junto ao mercado internacionais ou em ações 

conjugadas com outros bancos centrais.  

 O capitalismo exige a presença do Estado para se expandir e reproduzir, auxiliado não 

apenas por razões políticas e econômicas. Ações como a preservação de uma ―paz social‖ e de 

uma ―ordem‖ dentro do território, a segurança ―nacional‖ diante de ―instabilidades 

internacionais‖, fazem do Estado um criador de demandas para o mercado para as indústrias e 

os setores de ponta no capitalismo, vide a demanda estatal de inúmeros países para a indústria 

armamentista e eletrônica dos países; Osorio (2014, p. 175) complementa que ―(...) o Estado 

como instância de força de capitais nacionais que operam mundialmente para alcançar 

objetivos de investimentos e/ou apropriação de matérias-primas e abertura de mercados no 

plano mundial.‖ 

 

A mundialização e o reordenamento espacial e político 

 

Esta expansão do capital, especialmente em sua esfera financeira, é demonstrada por 

Harvey (2004) ao discutir o conceito de ajuste espacial considerando as lógicas territoriais e 

do capital e suas imbricações nos processos de acumulação. Harvey (2005), caracteriza essa 

dinâmica como um projeto essencialmente político, nos quais principalmente os agentes 

financeiros possuem controle do território, de modo a potencializar, bem como incitar 

recursos humanos e naturais dos territórios para propósitos econômicos, políticos e militares.  

Tendo em vista a tendência na qual o capitalismo produz crises de acumulação, que 

por sua vez resulta em uma queda na taxa de lucro, é possível verificar os ajustes espaço-

temporais que o capital se respalda para manter o seu processo de acumulação. As crises de 

sobreacumulação, seja de capital ou de força de trabalho, coabitam implicando diversos 

impactos na sociedade. Logo, um modo do capital consumir estes excedentes por ele gerado, 

segundo Harvey (2004), se faz possível através da expansão e reorganização espacial.  

De acordo com Harvey (2005) o reordenamento espacial perpassa pelos processos de 

acumulação do capital no espaço e no tempo. Ao passo que resulta em uma das fundamentais 
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características pelas quais o movimento do poder econômico percorre o espaço, de encontro 

às entidades territoriais, sejam elas Estados ou blocos regionais de poder, desse modo, o 

Estado constitui no ator político que melhor harmoniza as ordens institucionais financeiras 

pela lógica da acumulação de capital.  

O capitalismo por si mesmo tem como característica própria a origem de processos de 

sobreacumulação. A acumulação em um determinado território concebe a uma demasia de 

trabalho (de modo a provocar maiores índices de desemprego), bem como de capitais que 

estão materializadas em mercadorias e precisam ser introduzidas no mercado; para tal, esses 

produtos sobressalentes poder ser absorvidos de diferentes maneiras, entre elas podemos citar: 

I) investimentos em ―gastos‖ sociais ou projetos à longo prazo, onde há as inversões de 

capitais em setores como a educação e o desenvolvimento de pesquisas e inovações 

tecnológicas, que aventuram para o futuro a circulação dos capitais atuais em excesso, 

caracterizando o deslocamento temporal do capital; II) através de deslocamentos espaciais, 

estes se dão por meio da criação de novos mercados, o que assegura novos rendimentos 

produtivos, de modo a incorporar recursos naturais e trabalho, ou; III) por meio de uma 

mistura entre I e II, de modo a resultar em um ajuste espaço-temporal, incorporando o capital 

em outros lugares tendo em consideração um rendimento futuro que incorpore um relevante 

montante de divisas e trabalho.  

Ao serem aplicados, os ajustes espaciais adotam dois aspectos fundamentais: o 

atributo de fixação e mobilidade do capital. Uma certa porção adquire alguma forma material, 

enquanto outra, mesmo que fixa, tem como característica a possibilidade de mobilidade para 

que o mesmo não se desvalorize.  

Os ajustes espaciais com toda a flexibilidade dos movimentos de capitais, bem como a 

metamorfose de seus excessos, acabam se tornando uma ―solução‖ para as crises de 

superprodução, que se manifesta na lógica territorial segundo Harvey (2005) com uma 

acumulação simultânea de poder político e/ou militar. Através da nova produção de espaço, 

da reorganização espacial dos territórios e do trabalho, além da abertura de mercados e 

recursos mais baratos, compõem-se o fio condutor para a dinamização desses novos espaços 

econômicos com vistas na acumulação de capital.  

Os ajustes espaço-temporais têm um importante papel na organização dos territórios, 

devido ao ágil espalhamento em que essas ações se dão no espaço geográfico. Com a 

restituição desses capitais e trabalhos excedentes, há um aumento no volume de investimentos 
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que reivindicam o intermédio de instituições financeiras ou estatais que possam intervir nas 

ofertas de linhas de crédito, concebendo valores de ―capitais fictícios‖ para serem concedidos 

a esses ajustes espaciais.  

No entanto, ao mesmo tempo que em as ofertas e operações de crédito acabam 

sanando por ora a questão da sobreacumulação de capital fazendo com que eles continuem 

rentáveis, há efeitos contraditórios. Ao passo de que vigoram com êxito em situações de 

desenvolvimento geográfico desigual, onde os excedentes de um território compensa a falta 

em outro, concomitantemente nesse processo de movimentação de capitais especulativos 

torna-se nítido a suscetibilidade dos territórios de acordo com os deslocamentos de capitais 

bursáteis, fazendo-os dos Estados sob a espada de Dâmocles
1
. 

Devido ao processo de intensificação de fluxos de capital, proporcionados pela 

mundialização da economia, pôde haver a acumulação de capital nesses novos territórios. É 

partir de então que se têm um crescimento da competição internacional, em razão da 

emergência de novos centros dinâmicos de acumulação que começaram a competir em escala 

mundial, seja na América Latina, como também em países do continente asiático e africano.   

Com isso, as instituições mediadoras tomam uma projeção de poder sobre o espaço e, 

sobretudo, com o apoio dos Estados. Harvey (2004) considera que nesse novo contexto da 

economia cada vez mais dinâmica em torno da financeirização, os EUA assumem uma série 

de disputas para sustentar sua posição hegemônica valendo-se de sua influência sobre os 

mecanismos de mundiais de regulação econômica, como por exemplo, por meio de bancos 

estadunidenses para reciclar uma ampla parcela de capitais ociosos, ao passo que as somas 

voltam a se centralizar no país. 

A mundialização em sua dimensão política reafirma o histórico do exercício 

desproporcional da soberania no sistema-mundo, fazendo do Estado um ator primordial. 

Enquanto que no plano econômico a mundialização provoca novos meios de operação 

intensiva e extensiva do capital nas diversas partes do globo por meio das corporações. 

                                                 
1
A espada de Dâmocles é um mito grego. Consiste no palaciano adulador de Dionísio, ao dizer que o Deus era 

um homem de muita autoridade e poder, devido a sorte. Sabendo disso, Dionísio propôs a troca de seu lugar com 

Dâmocles por um dia, para que ele também pudesse sentir o fortúnio. A noite no banquete foi servido como o 

soberano, mas não se deu conta do que se passava em cima de sua cabeça, onde no fim da refeição ele reparou 

que sobre si havia uma espada afiada pendurada por um fio de rabo de cavalo. Rapidamente, Dâmocles abdicou 

do lugar de comida farta e belas mulheres.   
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Com a desregulamentação financeira em todo o mundo, as instituições financeiras 

globais detêm um extenso poder sobre a manipulação de crédito para empresas e os países que 

devem seguir a cartilha da criação de crises para fomentar o sistema financeiro.  

Harvey (2004) caracteriza o estímulo às crises oriundas do capital financeiro para 

atender a uma acumulação por espoliação. Segundo ele, esse modo de acumulação de capital 

se difere da acumulação primitiva, pois no estágio em que se encontra, observa-se todos os 

processos que compõe o conceito trabalhado por Marx, como a mercantilização e privatização 

da terra, a venda da força de trabalho, além de outros processos de espoliação que são 

respaldados pelo monopólio da violência aplicado pelo Estado, a fim de promover esses 

processos.  

A acumulação por espoliação vista como uma forma de expropriação de trabalho 

possui certas singularidades em relação à forma originária de acumulação. Uma delas é o 

fortalecimento de estruturas relacionadas a organizações supranacionais e setores que 

influenciam fortemente em decisões de diferentes qualidades por parte dos Estados, verifica-

se a Organização Mundial do Comércio (OMC), FMI, o G8 ou o Banco Mundial (WOOD, 

2014). Para ajustar ao domínio da espoliação moderna, é determinado diversas regras sobre 

patentes, licenças relacionadas à biomedicina, genética, o esbulho de riquezas ambientais, 

além da mercantilização de formas culturais, por exemplo através da moda, música, cinema, 

ou seja, realizar ―A transferência para as corporações e a privatização de ativos públicos‖ 

(HARVEY, 2004, p. 110), implicando ajustes espaço-temporais para novas relações entre 

poder estatal e acumulação por espoliação, de modo a resultar em novos contornos 

imperialistas.    

As organizações espaciais, seja a partir dos territórios ou das regiões, têm-se por meio 

de suas particularidades, revelado a materialização de práticas imperialistas com base nos 

ajustes espaço-temporais impostos por um centro hegemônico. Com a liberalização e a 

desregulamentação financeira e como consequência a essa série de fatos, observa-se a 

ascensão econômica no continente asiático, alavancado principalmente pela China, e como 

coloca Harvey (2004, p. 79), apoiado em Fernand Braudel e Giovanni Arrighi, a ―(...) 

poderosa onda de financeirização pode ser o prelúdio de uma transferência do poder 

dominante de um hegemônico a outro (...)‖.  

As consecutivas torrentes de acumulação por espoliação apontam o símbolo do novo 

imperialismo concentrado nos EUA. No entanto, observa-se que o domínio da reprodução 
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ampliada e da acumulação por espoliação pelos EUA sob ameaça de transição para a Ásia, fez 

com que o poder político e econômico estadunidense elegesse o setor de defesa como um dos 

principais setores do orçamento público norte-americano
2
, em uma tentativa de manter 

a sua hegemonia mundial.  

 Não menos importante são as análises de Immanuel Wallerstein (ARIENTE & 

FILOMENO, 2007) ao considerar os processos de desenvolvimento capitalista em um 

sistema-mundo. Observamos que a estrutura mundial é mais do que causas externas e internas 

na explicação de seu exercício, ao passo que os diversos elementos que a compõem estão em 

interdependência, ou seja, afeta a inúmeras realidades pelo planeta. Inclusive, o sistema-

mundo dispõe de uma dimensão espaço-temporal, e a partir do espaço geográfico se reproduz 

na materialidade essa ―estrutura mundial‖ por meio da divisão do trabalho.  

 A dinamização desse processo é impulsionada por forças internas, ao passo que sua 

dilatação vai incorporando entidades políticas capazes de abarcar sistemas culturais. A 

reprodução do capital em sua larga escala espacial, segundo Wallerstein (2004), faz o sistema 

social ter uma amplitude mundial, de modo a sobressair da jurisdição territorial de um Estado, 

que de acordo com o comércio mundial amplamente materializado, ordena uma divisão 

mundial do trabalho conforme os interesses financeiros e de acumulação do capital, auxiliado 

pela coesão entre política e investidores institucionais.  

 

As finanças e o sistema militar-industrial 

 

Para Mampaey e Serfati (2005), a finança ocupa um lugar relevante nas metamorfoses 

do que denominam de sistema militar-industrial. Aliada a uma nova organização dos Estados, 

no fim do século XX e início do século XXI, possibilitou que o conceito de sistema militar-

industrial analisasse não apenas em seus termos restritos, mas o estudo da produção e o 

destino das armas, a posição que o comércio de armas abrange nas macroeconomias, além do 

amálgama entre Estado e indústria de defesa, de modo a realizar um vínculo entre grupos 

armamentistas, responsáveis pela área estratégica de defesa, poderes Executivo e Legislativo. 

                                                 
2
O presidente estadunidense Donald Trump com intuito de ―reverter a erosão da vantagem militar dos EUA 

frente à China e à Rússia‖ prevê no plano orçamentário para o ano fiscal de 2019, um total de US$ 716 bilhões 

em programas militares e manutenção do arsenal nuclear estadunidense. Trump ignora déficit e quer disparar 

gastos com Defesa e militares. O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/trump-ignora-

deficit-quer-disparar-gastos-com-defesa-militares-22392628> Acesso em: 17/03/2018.   
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Conforme Mampaey e Serfati (2005), podem-se ver relações de acordo com as 

transformações do sistema militar-industrial americano, que ocorreram sob três aspectos. O 

primeiro se deve a importância das instituições financeiras na reestruturação das estratégias 

dos grupos armamentistas, onde através de maiores somas voltadas para a pesquisa e 

desenvolvimento proporcionou como segunda característica um maior envolvimento das 

tecnologias militares e comercialização no mercado civil, possibilitando que as instituições 

políticas reforçassem o elo com os conglomerados industriais de materiais bélicos.  

Os EUA desde a liberalização e desregulamentação da economia se tornou o principal 

ponto de fluxos de capital transformando-se no paraíso dos investidores institucionais. Dessa 

forma, os fundos de investimentos tornaram-se decisivos acionistas das empresas produtoras 

de armas, principalmente após as políticas de investimentos militares retomadas a partir do 

governo Clinton (1993-2001), este que através de seu Departamento de Defesa, estimulou o 

processo de concentração da indústria armamentista, mas ao mesmo tempo conduziu uma 

dependência cada vez maior de contratos com o estado norte-americano (MAMPAEY & 

SERFATI, 2005), principalmente após os ataques de 11 de setembro.  

 Por meio da Doutrina Bush estruturada após os ataques de 11 de setembro de 2001, ao 

qual o presidente americano George W. Bush, implementou-se uma política externa voltada à 

―Guerra ao terror‖. Esta tendo como justificativa a segurança interna, e para tal se dizia 

combater o ―Eixo do Mal‖, países que segundo o governo americano apoiavam o terrorismo, 

seja oferecendo apoio ou abrigo a grupos extremistas, bem como o suposto desenvolvimento 

de armas de destruição em massa. Essa política externa resultou em ―guerras preventivas‖ que 

culminaram na ―Invasão do Afeganistão‖ (2001-atual) e na ―Guerra do Iraque‖ (2003-2011). 

Nesta última, apesar das tropas estadunidenses encerrarem suas atividades, ainda persiste 

consequências de suas ações pelo prosseguimento de uma atual guerra civil e a disputa por 

diversos territórios no Iraque por grupos fundamentalistas, entre eles o Estado Islâmico. 

 

Considerações Finais 

 

 Esse processo levou a legitimar a ―parceria‖ com os grupos produtores de armas com 

o Estado, além da consolidação da dominação mundial dos EUA se tratando do aspecto bélico 

e financeiro, de modo a colocar as despesas militares como um estímulo econômico.   
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Observa-se que há em curso uma perspectiva sombria do entrelaçamento entre 

mercado financeiro e o complexo militar-industrial nos EUA; coma tendência de 

reorganização do poder político e militar no mundo, há a inclinação de que se dissemine essa 

estratégia para outros países, outra dedução é a transferência das ações de defesa, 

anteriormente compreendidas como papel estratégico estatal, passa a amalgamar-se com o 

mercado no contexto da mundialização. 
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Resumo:O objetivo deste artigo é discutir a maneira pela qual os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003-2010) podem ser considerados como responsáveis por ampliarem a agenda do Bloco Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), avançando para além da perspectiva comercial. Isto pode ser afirmado a partir 

do fortalecimento da integração entre os países que fazem parte do bloco, principalmente Brasil e Argentina, 

dois países que historicamente possuem conflitos e que com o bloco mercosulino puderam fortalecer 

compromissos políticos e econômicos que levaram ao desenvolvimento regional. 
Palavras-chave:Governos Lula; MERCOSUL; Brasil/Argentina; Integração Regional 
 

 

Resumen:El objetivo de este artículo es discutir la manera en que los gobiernos del ex presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010) pueden ser considerados como responsables de ampliar la agenda del Bloque 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR), avanzando más allá de la perspectiva comercial. Esto puede ser 

afirmado a partir del fortalecimiento de la integración entre los países que forman parte del bloque, 

principalmente Brasil y Argentina, dos países que históricamente pose en conflictos y que con el bloque 

mercosur inopudieron fortalecer compromisos políticos y económicos que llevaron al. 
Palabras clave:Gobiernos Lula; MERCOSUR; Brasil / Argentina; Integración Regional 

 

 

Introdução 

 

No findar do século XX, os países sul-americanos já celebravam diversos acordos 

bilaterais entrei si por meio de iniciativas como a Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI).  Isto permitiu a aproximação dos países e a necessidade de celebração de um 

acordo que possibilitasse a integração da região. Desta forma, o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL) se originou. Apesar de se constituir em uma união aduaneira, o advento do 

MERCOSUL se deu como um movimento de idealismo regionalista aliado ao liberalismo 

econômico e o regionalismo de mercado, possibilitando aos países os primeiros passos em 

direção ao que hoje é um dos blocos econômicos mais sólidos da América do Sul (MARTIN, 

2010). 

Algumas iniciativas permitiram este movimento, como a ALADI, culminando na 

aproximação de dois dos países que possuem econômicas significativas no contexto sul-



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1130 

americano: Brasil e Argentina. Barbosa afirma que ―a integração latino-americana só se 

poderia viabilizar com a integração prévia do Cone Sul e esta, por sua vez, dependeria da 

integração Brasil-Argentina‖ (BARBOSA, 1996,p. 149). Martin (2010) estabelece que o 

conceito de Cone Sul se solidificou como operacional nos governos militares, que dotaram o 

conceito de uma solidariedade ideológica, geográfica e histórica que permitiu a criação de 

uma identidade de englobaria o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile (MARTIN, 2010).  

A reaproximação se iniciou com os governos de José Sarney (1985-1990) e do 

argentino Raúl Alfosín (1983-1989), principalmente por meio da ―Declaração de Iguaçu‖ que 

fortalecia, entre outras questões, a importância da consolidação dos processos democráticos 

nos dois países e o estabelecimento de posições comuns em foros internacionais (BUENO, 

RAMANZINI, VIGEVANI, 2014).  

Entretanto, cabe mencionar que esta reaproximação entre os países não se deu de 

forma romântica, mas como um esforço conjunto frente à urgência de uma nova configuração 

de um quadro econômico internacional, vide a crescente pressão de agentes internacionais, o 

posicionamento dos Estados Unidos e o seu comportamento frente às novas dinâmicas de 

reprodução e expansão do sistema capitalista. Esta reaproximação permitiu então o ensaio 

acerca do que seria a integração regional dentro do contexto sul-americano. 

Nesse sentido, discutiremos como os governos progressistas do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010) ajudaram a ampliar a agenda do MERCOSUL, avançando 

para além da perspectiva comercial do Tratado de Assunção. Para isso, resgataremos 

brevemente o contexto histórico de formação do bloco. Em seguida, explanaremos sobre a 

desenvoltura da instituição em meio a transição do neoliberalismo da década de 1990 e o 

(neo)desenvolvimentismo, ―fruto‖ da ascensão de lideres progressistas de esquerda (ou 

centro-esquerda). Acreditamos que o ex-presidente petista e sua equipe gestora buscaram 

fortalecer a integração entre os países que fazem parte do bloco, principalmente o eixo Brasil-

Argentina, alcançando alguns êxitos.  

 

Breve Histórico Do Mercosul 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado em 1991 com o Tratado de 

Assunção (TA), se conformava como união aduaneira, que objetivava estabelecer uma 

integração de países com a ausência de barreiras entre os signatários, havendo apenas a Tarifa 
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Externa Comum (TEC). No entanto, apesar deste formato condizer mais com uma integração 

econômica, os Estados regionais conseguiram com o seu desenvolvimento espraiar os efeitos 

do bloco para diversas outras áreas, ensaiando assim um formato de integração regional mais 

avançada, isto é, que transcendesse os meros acordos comerciais do TA.  

Sendo assim, constituído por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o acordo 

estabelecia ―objetivos fundamentais visando à ampliação de seus mercados nacionais através 

da integração econômica‖, concordando que esta representava uma importante ferramenta de 

retomada do crescimento econômico no continente sul-americano (BALBÉ & MACHADO, 

2008, p. 229).  

Entre os anos de 1991 a 1998 ocorreu a chamada ―fase de ouro‖ do bloco, marcada 

pelo incremento comercial intrabloco e pelo otimismo quanto à Integração Sul- americana. 

Essa primeira fase, que coincidiu com o Plano Cavallo
1
 na Argentina, em 1991, trouxe 

resultados concretos na questão comercial, foco primordial naquele momento, tendo um 

crescimento comercial intrabloco duas vezes maior que o comércio extrabloco (HOFFMANN, 

COUTINHO e KFURI, 2008).  

Entretanto, também cabe mencionar que o ideário inicial de uma integração positiva 

entre os países foi em partes deixado de lado a partir do momento em que o bloco passou a 

funcionar. Com o advento de governos liberais na Argentina e Brasil, mais precisamente 

Fernando Collor (1990-1992) e Carlos Menem (1989 - 1999) há a celebração da ―Ata de 

Buenos Aires‖ que mira na conformação de um mercado comum que deveria ser atingido até 

1994, meta esta que seria absorvida pelo MERCOSUL e que levou a aceleração dos esforços 

para atingir este objetivo, ―priorizando a redução generalizada, linear e automática das 

restrições‖, abandonando assim a evolução flexível e gradual que foi posta no início do 

processo da integração pelo bloco econômico mercosulino (PADULA, 2010, p. 23). 

No entanto, o fim dessa fase ocorreu em 1999, sob o impacto de crises internacionais, 

cujos efeitos negativos sobre o bloco seriam aprofundados pela desvalorização do câmbio 

brasileiro. Segundo Curzel (2013, p. 75), essas transformações negativas que assolaram o 

bloco foram resultados de: 

[...] eventos conjugados no cenário internacional, de redução nos preços 

internacionais das commodities, iniciada em 1997 e impactando os produtos 

                                                 
1
O Plano Cavallo, efetuado pela lei de conversibilidade, foi um pacote econômico de estabilização monetária na 

Argentina, coordenado pelo ministro da Economia Domingo Cavallo. O principal objetivo do plano era o 

combate à inflação. 
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tropicais a partir de 1998, de desvalorização cambial de países asiáticos, de 

restrições ao financiamento internacional privado, de queda no comércio 

mundial, e que impactam no nível de atividade econômica dos membros do 

bloco [...] (CURZEL, 2013, p. 75). 

Para Murgi (2013, p. 67), a desvalorização do real, em janeiro de 1999, representou 

uma importante prova para o MERCOSUL, sobretudo para suas duas principais economias 

(Brasil e Argentina), que, infelizmente, não souberam lidar com as crises eminentes: 

Isto porque, com a desvalorização da moeda brasileira, a Argentina passou a 

alegar que alguns de seus segmentos industriais estavam sendo seriamente 

comprometidos pelo aumento das exportações brasileiras, fato que gerou 

grandes desavenças comerciais (MURGI, 2013, p. 67). 

Destarte, essa seria a segunda fase do MERCOSUL. Segundo Hoffmann, Coutinho e 

Kfuri (2008, p. 103), essa etapa, ―que vai de 1998 a 2002, foi uma fase de crise, como um 

reflexo da crise econômica pela qual os países passavam‖ (HOFFMANN, COUTINHO e 

KFURI, 2008, p. 103). 

E, por último, a terceira fase (2003-2007), de relativa recuperação e que coincidiu com 

o primeiro mandado de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Ela se inicia com 

―a adoção de políticas desenvolvimentistas e de inclusão social implementadas por governos 

progressistas recém-chegados ao poder‖ (MALLMANN e MARQUES, 2013, p. 78). 

Podemos observar nessa fase a: 

[...] retomada do crescimento econômico dos países do bloco caracterizado 

por uma convergência da política cambial, padrões de solvência fiscal e 

monetária, menor vulnerabilidade do setor externo percebida pelos saldos 

positivos da balança de transações correntes, além de uma inflação mais 

baixa, bem como o próprio aumento da participação do comércio do 

MERCOSUL no comércio mundial [...] (CURZEL, 2013, p. 79). 

Portanto, após a criação do Bloco em 1991, podemos dividi-lo em três fases bem 

distintas: a primeira, de formação (1991-1997), a segunda fase (1997-2002), de crise, e a 

terceira fase (2002-2007), de relativa recuperação (MALLMANN e MARQUES, 2013; 

CURZEL, 2013; HOFFMANN, COUTINHO e KFURI, 2008; SARAIVA, 2013). 

Portanto, entendemos que [...] ―avaliar a trajetória do MERCOSUL nas duas últimas 

décadas não é tarefa fácil nem questão simples‖ [...], pois, inúmeros autores entendem que, 

―apesar de seus defeitos, o MERCOSUL é algo positivo‖ (SARAIVA, 2013, p. 313). Em 

segundo lugar, é necessário avaliar o Bloco dentro de um processo de integração regional 
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mais abrangente e de longo prazo, com diferentes fases, condicionadas por transformações 

contextuais internas e externas (SARAIVA, 2013; MALLMANN e MARQUES, 2013). 

Essas diversas percepções em relação ao MERCOSUL, desde os que interpretam que 

o bloco já deixou de exercer influência e, por conseguinte, de existir; os pessimistas em 

relação ao progresso que a instituição alcançou até o presente momento, focados nos 

compromissos originais do Tratado de Assunção (1991); até os mais otimistas, que enxergam 

as novas dimensões alcançadas com os governos progressistas, a partir de 2003, como 

benéficas e produtivas, nos instiga a continuar nessa empreitada científica.  

 

O Mercosul Nos Governos Lula (2003-2010) 

 

Acreditamos que os governos do ex-presidente Lula (2003-2010), ao implantar 

políticas desenvolvimentistas e ao se dispor ―a assumir alguns custos de uma agenda social 

ampliada de integração que, se comparada à fase inicial do Bloco [fase de ouro], avançou para 

além da agenda meramente trabalhista‖, conquistou avanços significativos para o 

MERCOSUL (MALLMANN e MARQUES, 2013, p. 80). 

Neste aspecto, concordamos com Mallmann e Marques (2013, p. 74) de que os 

analistas mais pessimistas realizam uma avaliação um tanto quanto limitada: 

Nesse sentido, uma avaliação do desempenho do bloco unicamente a partir 

do Tratado e com base em seus compromissos econômicos, comerciais e 

institucionais seria demasiadamente limitada, uma vez que, no período 

anterior ao Tratado, Argentina e Brasil formataram uma proposta de 

integração abandonada no Tratado de Assunção e retomada, em certos 

aspectos, no decorrer da última década (MALLMANN e MARQUES, 2013, 

p. 74). 

Para Saraiva (2013), existem duas dimensões a serem analisadas. Na primeira, 

direcionada exclusivamente para os compromissos econômico-comerciais, composta pelos 

quatro países e com a institucionalização pretendida com o Tratado de Assunção como polo 

principal, seria possível concluir pelo seu fracasso (SARAIVA, 2013). A segunda dimensão 

teria como foco a ―integração, a aproximação e a criação de fortes laços entre Brasil e 

Argentina‖, propiciando a superação de antigas rivalidades; essa dimensão é a que segue mais 

forte e pode ser considerada como exitosa (SARAIVA, 2013, p. 315-316). 

Portanto, nota-se que, antes mesmo do Tratado de Assunção, em 1991, Brasil e 

Argentina se configuravam nas duas principais economias sul-americanas. E, justamente essa 
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percepção do Bloco, ancorada no eixo Brasil-Argentina, que merece atenção especial, 

principalmente nos governos de Luiz Inácio.  

Ao analisar os gráficos 1 e 2 é possível constatar que, de fato, o papel desempenhado 

por esse eixo nas relações comerciais do MERCOSUL foi (e continua sendo) de extrema 

relevância para o Bloco. No início do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, verifica-

se uma participação da Argentina semelhante ao desempenho do Brasil, isto é, o país 

apresentou notória performance comercial no mercado sul-americano, ―sobretudo nas 

transações com o Brasil (77% das exportações e 90% das importações), enquanto os demais 

participam de forma incipiente das transações comerciais do bloco‖ (AZEVEDO, 2012, s/n). 

Juntos os demais países membros do Bloco representaram apenas 10% das importações da 

Argentina (gráfico 1): 

 

 
Adaptado de Azevedo (2012). Fonte: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-62.htm 

 

Em relação às exportações, que movimentaram valores ainda maiores que às 

importações, 77% delas tiveram como destino o Brasil, e os demais países, juntos, 

representaram 23%; transações essas concebidas, principalmente, pelo comércio de 

commodities (gráfico 2): 
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GRÁFICO 1: Importações da Argentina – MERCOSUL 

(2007) 
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Adaptado de Azevedo (2012). Fonte: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-62.htm 

 

 

E, por último, avaliando as transações comerciais do MERCOSUL em relação a todos 

seus membros, no intervalo de 2002 a 2008, ―observa-se que o volume de exportações e 

importações aumentou consideravelmente no período‖, com destaque especial para os saldos 

comerciais das relações Brasil-Argentina e Brasil-Venezuela (tabela 1) (AZEVEDO, 2012, 

s/n): 
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GRÁFICO 2: Exportações da Argentina – MERCOSUL 

(2007) 
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TABELA 1 - MERCOSUL – Intercâmbios comerciais (2002-2008) 

Brasil – 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Argentina        

Exportações 2.346.508 4.569.767 7.390.967 9.930.152 11.739.592 14.416.946 17.605.621 

(FOB)        

Importações 4.743.785 4.672.610 5.569.811 6.241.110 8.053.263 10.404.246 13.257.926 

(FOB)        

Saldo 

Comercial 

- 2.397.277 -102.843 1.821.155 3.689.043 3.686.329 4.012.700 4.347.695 

        

Brasil – 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Venezuela        

Exportações 798.974 608.229 1.469.802 2.223.705 3.565.424 4.723.940 5.150.188 

(FOB)        

Importações 633.060 275.154 199.083 255.605 591.553 345.925 538.549 

(FOB)        

Saldo 165.914 33.307 1.270.718 1.968.100 2.973.871 4.378.015 4.611.639 

Comercial        

        

Brasil – 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Paraguai        

Exportações 559.625 708.750 873.352 962.720 1.233.639 1.648.191 2.487.561 

(FOB)        

Importações 383.087 474.750 297.825 318.936 295.899 434.120 657.496 

(FOB)        

Saldo 176.537 234.000 575.527 643.785 937.740 1.214.071 1.830.065 

Comercial        

        

Brasil – 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Uruguai        

Exportações 412.541 405.791 670.582 853.137 1.012.598 1.288.440 1.644.126 

(FOB)        

Importações 484.847 537.868 522.855 493.653 618.225 786.386 1.018.199 

(FOB)        

Saldo -72.305 -132.076 147.726 359.484 394.373 502.054 625.927 

Comercial        

Adaptado de Azevedo (2012). Fonte: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-62.htm 

 

Portanto, foi com o ex-presidente Lula que o Bloco retomou seu progresso, avançando 

em diversas dimensões. Desde então, o Brasil passou a orientar as iniciativas mediante o 

MERCOSUL e o processo de integração regional ―a partir da crença na existência de uma 

identidade própria da região, propondo um aprofundamento desse processo em termos 

políticos e sócias‖ (SARAIVA, 2011, p. 125). Segundo Mallmann e 

Marques (2013, p. 80), nos governos do ex-presidente, foi possível observar avanços 

significativos: 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1137 

No período, o bloco avançou em direção à integração produtiva e à redução 

das assimetrias ao aprovar, em 2005, o Fundo de Convergência Estrutural 

(FOCEM). Em 2007, foi criado o Instituto Social do MERCOSUL e, em 

2008, foi aprovado o Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL e 

criado o Programa Regional de Integração Produtiva (MALLMANN e 

MARQUES, 2013, p. 80). 

Outro avanço que as autoras mencionam foi a iniciativa do governo brasileiro de arcar 

com boa parte dos custos da integração, sobretudo via projetos de infraestrutura física no 

continente, aprofundando, por conseguinte, a cooperação entre os países sul- americanos, 

―como as levadas a termo por Brasil e Bolívia, Brasil e Paraguai e Brasil e Uruguai‖ 

(MALLMANN, 2013, p. 80). 

Arroyo (2010, p. 68) interpreta que, de todos esses avanços, talvez o maior fosse a 

criação do Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM)
2
, destinado a 

reduzir as assimetrias entre os países-membros, ―com especial atenção às economias menores 

e às regiões menos desenvolvidas‖, através de projetos de infraestrutura-física (ARROYO, 

2010, p. 68). 

A entrada da Venezuela no Bloco mercosulino, que se configurou como marco de 

expansão da instituição, se deu com a ratificação dos Estados-membros, em 2012; no ano de 

2006, o país havia entrado com um pedido de ingresso como membro permanente do 

MERCOSUL, buscando uma maior integração em termos comerciais, econômicos e políticos 

com os demais membros efetivos. Ainda em seu governo, Lula demonstrou a vontade que 

tinha de que o país adentrasse no MERCOSUL, fato que se concretizou no governo sucessor: 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira 

[05/11/2010] que gostaria de ver a Venezuela integrar o MERCOSUL no 

governo de Dilma Rousseff. Lula participou no início desta tarde de uma 

cerimônia de formatura de 115 diplomatas no Palácio do Itamaraty, em 

Brasília. "Ver a Venezuela no MERCOSUL é importante. Um sonho do 

próximo governo é que todos os países da América do Sul tenham uma forte 

                                                 
2
O Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) destina-se a financiar programas para 

promover a convergência estrutural, desenvolver a competitividade e promover a coesão social, em particular 

das economias menores e regiões menos desenvolvidas; apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o 

fortalecimento do processo de integração. O Brasil é o maior contribuinte, aportando 70% dos recursos do 

Fundo. A Argentina é responsável pela integralização de 27% do montante; o Uruguai, pela contribuição de 2%; 

e o Paraguai, de 1%. As duas economias menores do MERCOSUL são as principais beneficiárias dos projetos 

aprovados pelo FOCEM; o Paraguai é o destinatário de 48% dos recursos e o Uruguai é contemplado com 32% 

do total. Ao longo de seu funcionamento, o Fundo teve mais de 40 projetos aprovados. Disponível em: 

http://www.mercosul.gov.br/fundo-para-a-convergenciaestrutural-do-mercosul-focem(acesso em 01/10/2018). 
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zona de comércio no nosso continente", disse (Jornal do Brasil – 05/11/2010 

– acesso em 10/06/2018)
3
. 

Segundo site oficial do Bloco
4
, com a incorporação da Venezuela, o MERCOSUL 

passou a contar com uma população de 270 milhões de habitantes (70% da população da 

América do Sul); PIB de US$ 3,2 trilhões (80% do PIB sul-americano); e território de 12,7 

milhões de km² (72% da área da América do Sul). Além da Venezuela, ―a Bolívia foi 

integrada ao bloco pelo Protocolo de adesão ao MERCOSUL, ratificado em 2015, a partir de 

negociações iniciadas em 2006‖ (CARVALHO e GONÇALVES, 2016, p. 231). 

Ainda segundo o site, o MERCOSUL possui, atualmente, PIB nominal de US$ 3,2 

trilhões, e ocuparia a posição de quinta economia mundial se fosse considerado como um 

único país (Fonte: World Economic Outlook Database - FMI). O comércio multiplicou-se 12 

vezes em duas décadas, saltando de US$ 4,5 bilhões, em 1991, para US$ 59,4 bilhões em 

2013 (87% das exportações brasileiras para o bloco é composta de produtos industrializados).  

O Bloco também é o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior produtor e 

exportador mundial de soja, 1º produtor e 2º maior exportador mundial de carne bovina, o 4º 

produtor mundial de vinho, o 9º produtor mundial de arroz, além de ser grande produtor e 

importador de trigo e milho. 

 

Considerações Finais 

 

Inúmeras críticas são endereçadas ao MERCOSUL, sobretudo em relação à sua baixa 

institucionalização. De fato, após as crises que o MERCOSUL enfrentou de 1998 a 2002, o 

Bloco ―não conseguiu reabilitar a magnitude dos fluxos comerciais da fase precedente‖, nem 

tampouco avançar em sua institucionalização, mesmo com avanços significativos em outras 

dimensões (MALLMANN e MARQUES, 2013, p. 84). Entretanto, concordamos com 

Mallmann e Marques (2013, p. 84) de que: 

Embora a baixa institucionalização do bloco seja um fato, é importante 

reconhecer que ela pode ser um fator positivo, considerado o estágio de 

desenvolvimento da integração, na medida em que dota o bloco de alguma 

flexibilidade e favorece sua perenidade, a despeito das crises internas e 

externas. Simultaneamente, pode-se dizer que a capacidade de renovação do 

bloco é o que propicia tantos olhares otimistas em relação a ele. Portanto, 

                                                 
3

Disponível em: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/11/05/lula-quer-venezuelaintegrando-o-mercosul-no-

governo-dilma/(acesso em 01/10/2018). 
4
Disponível em: http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul(acesso em 01/10/2018). 
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uma de suas fraquezas, a que viria de sua baixa institucionalização, 

transmuta-se em fortaleza ao propiciar constante renovação (MALLMANN 

e MARQUES, 2013, p. 84 – grifo nosso). 

Enfim, ―a capacidade de autosuperação do Bloco, ao agregar novos temas e agendas, 

propicia renovadas e entusiasmadas análises‖, potencializando, por conseguinte, seu caráter 

multifacetado (MALLMANN e MARQUES, 2013, p. 84). 

Assim, concordamos com Alexandre & Leite (2007, p. 23) em que o Brasil priorizou 

relações com membros do MERCOSUL, buscando o ―fortalecimento de laços econômicos e 

institucionais com países do Sul‖ e não atuando de forma unilateral (ALEXANDRE e LEITE, 

2007, p. 23).  

Para tanto, projetos/empreendimentos, sobretudo de ligação interodoviária e energética 

do subcontinente, foram estimulados pelo governo brasileiro através de financiamentos e 

incentivo ao crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

às grandes empresas nacionais. Portanto, em caráter conclusivo, não seria equivocado afirmar 

que a política externa dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) assegurou 

dividendos ao MERCOSUL como um todo. 
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Resumo:Este artigo busca compreender o processo de formação da capitania de Goiás no Brasil-colônia e que 

posteriormente desencadeia o primeiro movimento separatista no norte goiano e o longo histórico que remete ao 

próprio processo de ocupação da região, destacando o primeiro momento em que o movimento separatista se 

apresentou efetivamente em 1821. Objetiva através dessa compreensão, identificar as articulações que 

justificavam e que inviabilizavam a separação da região norte da capitania goiana e como a Coroa Portuguesa 

reprimia o movimento ocorrido na época. A formação de um sentimento local/regional deve aqui ser destacada 

como um forte instrumento de convencimento utilizado pelos separatistas, ou seja, um discurso ideológico que se 

foi construindo e se cimentando ao longo do processo histórico até o século XIX. 

Palavras-chave:Formação territorial; Grande Goiás; movimento separatista; nortegoiano. 

 

Resumen:Este artículo busca comprender el proceso de formación de la capitanía de Goiás en Brasil-colonia y 

que posteriormente desencadena el primer movimiento separatista en el norte goiano y el largo histórico que 

remite al propio proceso de ocupación de la región, destacando el primer momento en que el movimiento 

separatista efectivamente se presentó en 1821. Su objetivo es a través de esta comprensión, la identificación de 

las articulaciones que justificaban y que impedían la separación de la capitanía de Goiás norte y cómo la Corona 

Portuguesa reprimió el movimiento en el momento. La formación de un sentimiento local/regional debe aquí ser 

destacada como un fuerte instrumento de convencimiento utilizado por los separatistas, o sea, un discurso 

ideológico que se fue construyendo y cementando a lo largo del proceso histórico hasta el siglo XIX. 

Palabras Claves:Formación territorial; Gran Goiás; movimiento separatista; al nortegoiano. 

 

Introdução 
 

Para analisar a conjuntura do movimento separatista do norte goiano é necessário 

compreender e refletir sobre o processo de formação da capitania goiana, denominada no 

artigo de ―Grande Goiás‖, devido a sua grande extensão territorial longitudinal no centro do 

território brasileiro. O conceito de formação territorial é de suma importância, pois é essa que 

determinará as características do território.  

Para MORAES (2000, p.18), ―o território é um produto socialmente produzido, 

resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço, diferente do conceito em 

comparação com região ou paisagem que se utilizam de fenômenos naturais, território é a 

relação sociedade/espaço‖. Para o autor, o complexo processo de formação territorial 

brasileira, mantém traços da colonização ainda hoje, de modo a afetar a estruturação desse 
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espaço ocupado para exploração e em constante transformação para expandir suas zonas de 

ocupação.  

A capitania goiana (Mapa 1) teve no seu processo de formação características 

peculiares por estar centralizada no território e recebeu influências socioculturais e 

econômicas da capitania de São Paulo e Minas Gerais na porção centro sul; do Grão-Pará na 

porção norte; e da Pernambuco e do Maranhão ao nordeste, fatores esses cruciais para 

caracterizar e diferenciar a população no mesmo território. 

 

Mapa 1 – Mapa da Capitania de Goiás 

 
Fonte: TEIXEIRA NETO, Antônio. In: PALACIN, L.; GARCIA, L.F.; AMADO, J..História de Goiás em 

Documentos: Colônia. Goiânia.Goiânia: UFG, 1995, p. 44. 
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O processo de colonização desenhou as primeiras divisões territoriais da colônia em 

capitanias hereditárias, essas que tinham por finalidade exercer um processo de produção, 

exploração e garantia de controle geopolítico da Coroa Portuguesa sobre o território. 

 

A Capitania de Goiás e seu processo de formação 
 

Ao longo do século XVII, as Bandeiras
1
 vindas da capitania de São Paulo para o 

interior do país eram financiadas pelos senhores de engenho, comerciantes e donos de minas 

que tinham por finalidade desbravar o território, a fim de descobrir riquezas minerais, capturar 

indígenas para escravidão etc. A exploração da antiga capitania de Goiás começou a ocorrer 

encabeçada por Bartolomeu Bueno da Silva, o ―Anhanguera‖, que, em 1725, encontrou as 

primeiras minas de ouro na sua porção centro-sul, juntamente com outros dois bandeirantes, 

João Leite Ortiz e Domingos Prado. Com essas descobertas, fundaram vários povoados e se 

depararam também com uma zona de mineração no Alto Tocantins, ou Maranhão, ao norte da 

capitania (Mapa 1). Graças a essas descobertas, conseguiram autorização da Coroa para 

distribuir essas terras para quem se interessasse em se estabelecer e, mais de dezoito anos 

depois(em 1744), o Distrito de Goiás foi elevado à condição de Capitania. Ainda sobre o 

período mineratório no século XVIII, foram formados os primeiros núcleos de povoamento 

no centro-sul, nordeste e norte de Goiás. Alguns desses núcleos, em sua maioria oriundos da 

mineração, permaneceram somente durante a exploração das minas, fato que lhes conferiu, 

segundo Cavalcante (1999), um perfil ―imprevisível, desiquilibrado‖, sem ordem ou 

planejamento.  

Levando em conta que a base econômica da Capitania de Goiás era essencialmente a 

mineração, o povoamento foi bastante distinto e heterogêneo segundo a própria configuração 

geográfica e a distância entre os núcleos. Somavam-se a isso as dificuldades de comunicação 

e de escoamento do ouro das minas do Norte (sentido Bahia) e do Sul (sentido Rio de Janeiro) 

em viagens por via terrestre que duravam em média noventa dias, além da política de controle 

e fiscalização da Coroa sobre essas zonas de mineração. Segundo Cavalcante (1999), esses 

aspectos da ocupação do Grande Goiás já promoviam ainda no período colonial certo 

                                                 
1
As Bandeiras ou os bandeirantes foi um movimento iniciado no século XVII. No início do movimento, 

os bandeirantes adentravam a colônia em busca de índios para serem escravizados e também em busca de 

metais preciosos. O ouro e outros metais preciosos foram descobertos em Cuiabá, Goiás e também em Minas 

Gerais. Alguns bandeirantes como Bartolomeu Bueno da Silva, Antônio Raposo Tavares, Manuel de Borba Gato 

e Fernão Dias Pais são os mais conhecidos. 
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distanciamento entre as populações das duas regiões de mineração na Capitania. Em 

consequência disso, as porções norte e nordeste goianas sofreram influências nordestinas e 

nortistas por estarem próximas ao Maranhão, Bahia, Pará e Piauí. Esses imigrantes deram à 

região em formação seus costumes e sotaques, estreitando ainda mais as relações econômicas 

entre eles, especialmente com a Bahia e Pará. Enquanto a porção centro-sul goiana sofria 

influência de São Paulo e Minas Gerais, devido às relações primeiramente estabelecidas e à 

entrada dos bandeirantes pela mesma por onde se iniciou o processo de colonização. 

A mineração era a atividade básica e a distribuição populacional do extremo sul ao 

extremo norte de Goiás tendia a uma concentração populacional nas ―Minas do Tocantins‖, 

sendo elas inicialmente mais ricas para exploração
2
, porém com a queda da atividade 

mineradora houve, dentro da Província, um processo migratório do norte para o sul, devido à 

proximidade e às relações que o centro-sul goiano já estreitava com o sudeste do país, sendo 

esse um importante centro econômico da Colônia. Além disso, devem-se sinalizar também as 

primeiras manifestações de oposição do norte ao centro-sul de Goiás, inicialmente pela 

cobrança de impostos mais altos das minas do norte, do que das minas do centro-sul.  

A reinvindicação se dava, pois as minas do sul teriam as mesmas cobranças da 

Capitania de Minas Gerais, enquanto as do norte elevariam a cobrança de acordo com o 

rendimento, de forma que as minas do sul teriam uma cobrança de ―quatro oitavas e três 

quarto‖ de ouro em pó, baseada na produção de Minas Gerais, e enquanto as do norte, ―sete 

oitavas e três quartos‖. Essa diferenciação fiscal arbitrária marcou ainda mais o 

distanciamento nas relações do norte com o centro-sul, gerando estremecimentos e levando, 

ainda que prematuramente, ao primeiro movimento separatista do norte goiano.Com o 

ocorrido ficou evidente que a relação do norte com o sul era esporádica, restrita a apenas 

funções administrativas sobre assuntos jurídicos ou fiscais. Isso ficaria mais evidente como 

algo geográfico e histórico. Os efeitos frente a essas medidas fiscais tomaram proporções 

ainda maiores para a população em geral, instigando cada vez mais a consciência separatista. 

Como consequência desses conflitos foi instalada uma força policial militar com o intuito de 

proteger a Superintendência das minas de Goiás para garantir a cobrança do imposto 

decaptação, mantendo sobre a região norte a cobrança do imposto estabelecido e mantendo a 

junção das minas do norte à superintendência do centro sul. 

                                                 
2
As minas do Tocantins assistiram a seu crescimento entre 1736 e 1751. ―Neste momento, a produção de ouro 

chegou a 3.125 kg, o dobro dos anos anteriores, o que possivelmente provocou a atração de um enorme 

contingente populacional‖ (FLORES, 2009, p.52). 
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O estremecimento foi parcialmente solucionado apenas quando algumas solicitações 

foram atendidas como a redução do imposto aos valores do centro-sul e a não tarifação do ano 

anterior, juntamente com a criação de uma Intendência (órgão responsável por cobrar 

impostos sobre a mineração), instalada na região norte para evitar o traslado do ouro do norte 

para o centro sul onde era anteriormente feita a cobrança do imposto. Entretanto o imposto de 

captação ainda foi cobrado durante quinze anos, entre 1734 e 1750, e posteriormente 

substituído pela cobrança do Quinto
3
nas casas de fundição. A primeira dessas Casas foi criada 

em Vila Boa, em 1751, e, três anos mais tarde, foi criada a Casa do Norte, em São Felix.  

A escolha da cidade para a Casa de Fundição do Norte era estratégica, pois esta estava 

localizada na posição central da região norte. Esse investimento evidenciou ainda mais o 

distanciamento inter-regional entre norte e sul no quesito econômico, pois apenas o âmbito 

político-administrativo o norte ainda respondia ao governo da Capitania. Somava-se a esse 

distanciamento também a disposição geográfica longitudinal do ―Grande Goiás‖ e a 

precariedade das vias terrestres e fluviais que limitavam qualquer tentativa de proximidade 

entre as duas regiões goianas. Esse distanciamento incomodava a Coroa portuguesa no que 

diz respeito à arrecadação fiscal e também ao lucro dos mineiros do norte. A substituição do 

imposto atendia os interesses da Coroa portuguesa e dos mineiros para garantir o lucro sobre a 

produção das minas, desse modo evitando o contrabando com a circulação do ouro em pó e 

proibindo a sua circulação, ainda considerando que a distância entre as minas do norte e do 

centro-sul eram peças-chave para o contrabando. 

Entretanto, nos meados de 1806 a produção mineral das minas do norte e do centro sul 

sofreram quedas nos níveis de produção ao ponto de não necessitarem mais de controle de 

fiscalização levando a um processo inverso de afrouxamento nos mecanismos de controle. Os 

postos de arrecadação se tornaram ociosos, sendo extinta em 1807 a casa de fundição da 

região norte e, consequentemente, em 1809, a então Capitania de Goiás foi dividida por um 

ato administrativo pelo governo provincial em Comarcas de Goiás e do Norte. 

Essa divisão tinha por finalidade manter o controle da Capitania de maneira geral, 

gerenciando os gastos com administração em consequência da baixa na exploração mineral. 

Essa divisão serviu para a Comarca do Norte contornar seus problemas financeiros-

                                                 
3
O Quinto era um imposto referente a parte da produção de ouro encontrado pelos colonos no Brasil Colônia, ele 

correspondia a 20% da produção (um quinto). O ouro era levado para as Casas de Fundição, onde eram 

controlados por autoridades da Coroa Portuguesa, eram retirados a parte correspondente a Portugal, sendo um 

imposto obrigatório, era levado diretamente para Portugal, para os cofres da Coroa.  
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econômicos e administrativos. Para avaliar os modelos de intervenções realizadas para a re-

divisão do ―Grande Goiás‖ foram introduzidas algumas fases da doutrina de segurança e 

desenvolvimento do território imperial interligada ao fortalecimento da economia e do 

desenvolvimento regional. Baseado nisso foi designado para administrar a Comarca, o 

Ouvidor da Capitania de Goiás, desembargador Joaquim Teotônio Segurado, com grande 

prestígio no cargo exercido entre 1804 a 1809. Segurado é o personagem chave na 

participação das questões econômicas e políticas da região e tornou-se elemento fundamental 

no discurso separatista do norte goiano. O propósito progressista de Segurado teve como 

consequência a elaboração de alguns projetos e de viabilização de outros. Entre esses projetos 

destaca-se o da navegação do rio Tocantins para fins econômicos que estimulou a agricultura 

e o comércio para a Comarca do Norte e toda a Capitania. Também impulsionou as reformas 

administrativas no governo provincial, sendo de sua autoria a divisão entre as duas Comarcas; 

a tentativa de navegação do rio Araguaia; a abertura de vias que ligavam a Comarca do Pará 

ao Rio de Janeiro etc.  

Foi responsável pela formação de companhias de comércio; incentivo à agricultura de 

cana de açúcar, café, algodão, exportação de gado, soja, anil e resina para o Pará, esses dois 

últimos com interesses em serem exportados para Europa; incentivo aos comerciantes com a 

isenção de impostos para exportação; incentivo de povoamento nas margens do rio Tocantins 

e Araguaia. Com o transporte via fluvial, Segurado visava abaixar o custo das mercadorias, 

dado que, por vias terrestres vindas da Bahia, Minas e São Paulo, os produtos tinham custo 

elevado de importação devido ao transporte. Através dessas medidas econômicas e 

administrativas, Segurado se tornou a principal liderança da Comarca do Norte, assumindo 

papel de defensor dos interesses da região e, estando inserido no contexto de lutas da 

emancipação político-regional nas primeiras décadas do século XIX, constituiu-se no 

elemento fundamental do movimento separatista do norte de Goiás, em 1821.  

O modelo utilizado no processo de divisão territorial brasileiro tinha por finalidade 

ampliar e criar novos espaços de poder, logo, essa divisão e ocupação do território foram 

utilizadas para fragmentar o poderio oligárquico mais conservadores que para os liberais 

impediam o desenvolvimento. Deve-se analisar o movimento não de forma isolada 

encabeçada por apenas uma liderança, mas entender o contexto político regional influenciado 

pelo amadurecimento de ideias liberais das elites coloniais e pela mobilização para o 

rompimento da colônia com a metrópole. Segurado, como parte dessa elite colonial, detinha 
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força econômica devido à posse de latifúndios e não fugia dos princípios dos ideais 

liberais.Os fatores econômicos como a mineração e posteriormente a agricultura e 

agropecuária, determinaram as particularidades e o comportamento da Capitania, já 

singularizando a Comarca de Goiás e a Comarca do norte, o centro-sul e o norte do mesmo 

território. 

 

O movimento pela separação do norte de Goiás em 1821 
 

 Para analisar o apogeu da primeira tentativa do movimento separatista em 1821 

entraremos no período histórico em que passava o Brasil para entender como o processo de 

independência influenciou diretamente o centro do movimento separatista e se constituiu em 

fator preponderante para que a separação não ocorresse. 

No início do século XIX, o liberalismo já estava se apresentando no Brasil, para 

Cavalcante (1999), esse fato tornou-se em força mobilizadora para o processo de 

independência. As transformações políticas ocorridas na Revolução Liberal do Porto
4
 já 

indicavam terem chegado ao Brasil e se apresentavam no litoral como formadoras dos 

primeiros ideais independentistas. Os planos de divisão territorial faziam parte da 

fragmentação do poder político local pela criação de novos espaços, assim, ressurge os ideais 

de ocupação da região Oeste oficializada pela Coroa Portuguesa em 1823.  

Esse rearranjo espacial atendia a conveniência dos ideais liberais que defendiam uma 

intervenção mais eficaz da Coroa em relação a ocupação de áreas do território brasileiro para 

tira-lo do atraso e da submissão das oligarquias regionais. Essas solicitações, para não 

estimular ações das oligarquias dominantes, foram ligadas as necessidades de segurança 

interna e externa do território. Entretanto, omitiam interesses estratégicos, políticos e 

patrimonialistas. De outra parte, as alegações sobre a divisão territorial se concentravam na 

conjuntura da defesa e implantação de sistema de desenvolvimento regional interligado a 

democratização e modernização espacial. As elites do litoral já adentravam a província de 

Goiás em algumas localidades em busca de apoio para a independência da colônia. A até 

                                                 
4
A Revolução Liberal do Porto foi um processo de cunho liberal e anti-absolutista, organizado por políticos 

liberais e militares em 1820. Suas causas estão relacionadas com os ideais franceses difundidos em Portugal, que 

passava por uma grave crise econômica. Esse movimento exigia o retorno do rei para Portugal, passando a 

limitar e controlar o poder do Império. 
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então Capitania, agora Província
5
 goiana, entretanto, não possuía uma forte elite regional com 

representatividade política e econômica suficiente no cenário da política ―nacional‖ e apesar 

de ter como atividade base a agropecuária, com lenta expansão, a província goiana ainda era 

sinônimo de isolamento e ruralização.  

Assim formaram-se na capital Vila Boa, os primeiros grupos com ideais da separação 

da Monarquia portuguesa, compostos por capitães e padres, com destaque para o capitão 

Cardoso e o Pe. Bartolomeu que propagavam as ideias revolucionárias mediante o poder 

vigente. Ao analisar a conjuntura em que o movimento se encontrava o então capitão-general 

Sampaio, responsável pelo governo da Província enviou representantes para as eleições em 

Lisboa para a escolha dos representantes das províncias. Os enviados foram Teotônio 

Segurado e Silva e Souza, porém, segundo Cavalcante (1999), as eleições não foram 

suficientes para enfraquecer o movimento visto que se cogitava estabelecer um governo 

provisório em São Paulo e algumas articulações pediam a deposição de Sampaio. Com o 

movimento independentista houve as primeiras articulações para a renovação de poder, 

encabeçadas pelo capitão Cardoso e pelo Pe. Marques, responsáveis por mobilizar quartéis e 

as lideranças populares para adentrar no movimento. Um golpe na Província foi planejado, 

porém desarticulado, já que as tropas da Coroa fizeram prisões dos principais líderes do 

movimento, entre eles o capitão Cardoso, deixando o Pe. Marques como mentor e líder das 

novas articulações, pois não havia sido detido. 

De acordo com Cavalcante (1999) outras derrubadas de poder foram articuladas, mas 

sem sucesso, os grupos oposicionistas ao capitão-general Sampaio se mobilizavam em ações 

clandestinas como comícios e reuniões. No entanto, Sampaio impunha sua autoridade 

alegando seu poder com base no Decreto das Cortes
6
, salientando como legítimos os 

governos provinciais e reconhecendo a autoridade parlamentar, condição preponderante para 

instalar governos provisórios, caso fosse negado. Com o apoio da Câmara e das tropas, 

Sampaio extinguiu os grupos oposicionistas da capital Vila Boa, realocando os capitães e 

                                                 
5
―[...], a legislação da época, aplicada ao Reino brasileiro, até o eclodir da efervescência constitucional de 1821 

no Brasil, reflexo da Revolução Liberal de Porto (agosto de 1820), emprega concomitante e indiscriminadamente 

as expressões Capitania e Província. Somente em 1821, após a instalação, nas Capitanias brasileiras, das Juntas 

governativas e a adesão ao sistema constitucional português, é que aquelas unidades administrativas passaram a 

ser definitivamente designadas como Províncias‖, Myriam Ellis, op. cit., p. 183. 
6
Decreto das Cortes é um conjunto de regras e leis estabelecidas pela Coroa Portuguesa para a colônia. Esse 

decreto em específico autorizava o povo a instalar governos provisórios nos locais onde governantes se 

recusassem a reconhecer a autoridade parlamentar, entretanto, ele não se aplicava a esse caso específico, pois 

Sampaio tinha o reconhecimento da Coroa, o apoio da Câmara e das forças da Tropa. 
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padres para outros distritos. Porém, os grupos oposicionistas assumiram uma nova face 

passando a ser encabeçados por grandes proprietários de terras de Meia Ponte e da capital, 

mais moderados se comparados aos anteriores, porém o propósito desse grupo não era tomar 

como iniciativa a independência, mas agir conforme a situação no sudeste da Colônia, de 

acordo com Cavalcante (1999) com objetivo de obter o comando da Província de acordo com 

as orientações do Rio de Janeiro. 

Conforme os governos provisórios se instalavam em Minas Gerais e Pernambuco sob 

amparo do Príncipe Regente, o capitão-general Sampaio convocou eleições para escolher os 

membros que representariam a Junta
7
 do governo provisório de Goiás. Sendo eleito ele 

mesmo para a Junta, o grupo de oposição articulou a deposição de Sampaio e dos membros da 

Junta e para isso realizaram novas eleições, fato considerado um marco na política da 

Província, pois o grupo vitorioso oposicionista a Sampaio teve alguns de seus membros na 

Junta do governo provisório. Esse grupo objetivou reunificar e consolidar seu poder no 

período regencial, concentrando-se na capital e se firmando ao longo do Segundo Reinado 

que durou entre 1840 a 1889, com a Proclamação da República. 

Com a deposição de Sampaio e a eleição da Junta do governo provisório, instalou-se o 

governo independentista do norte na cidade de Cavalcante, escolhida como capital provisória, 

e determinando assim, segundo Cavalcante (1999), o período de ruptura política entre o norte 

e o centro sul de Goiás mantida até 1823. Entretanto, o Príncipe Regente se manteve contrário 

e não reconheceu como legítima a instalação do governo provisório do norte de Goiás. O 

processo de criação do governo independentista da Comarca do norte proposto por Teotônio 

Segurado alegava que o Brasil já havia destituído seus capitães-generais e que os impostos 

cobrados e a falta de administração pública no norte eram as bases das justificativas. Com 

forte influência jurídica, Teotônio Segurado conhecia as instituições portuguesas e utilizava 

dessas manobras jurídicas como estrutura na formação do governo nortista. 

Esses acontecimentos foram cruciais para a criação de políticas administrativas para a 

região norte, reestruturando-a nas questões econômicas, políticas e de soberania, com novas 

regras de impostos, eleições de deputados, reorganização da guarda etc. Apesar de toda a 

                                                 
7
As Juntas foram criadas em 1821, para substituir os capitães e governadores das capitanias, tendo competência 

toda a autoridade e jurisdição no âmbito civil, administrativo e econômico. ―As juntas foram criadas no contexto 

do governo do príncipe regente d. Pedro, após a volta de d. João VI e da corte para Portugal, atendendo às 

reivindicações das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instituída em Portugal pelo movimento 

liberal iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto, com objetivo de recuperar a posição portuguesa no 

cenário europeu e reaver a hegemonia política do Reino no império luso-brasileiro‖ (SOUZA, 1997, p. 156). 

http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/395-pedro-de-alcantara-francisco-antonio-joao-carlos-xavier-de-paula-miguel-gabriel-rafael-joaquim-jose-gonzaga-pascoal-cipriano-serafim-de-braganca-e-bourbon-d-pedro-i
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/390-joao-maria-jose-francisco-xavier-de-paula-luis-antonio-domingos-rafael-de-braganca-d-joao-vi
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/164-cortes-gerais-e-extraordinarias-da-nacao-portuguesa
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reorganização política e administrativa ocorrida, as rivalidades e os interesses das lideranças 

políticas começaram a interferir diretamente na estrutura recém-criada. Mudanças nas 

estruturas de governo e na realocação da capital provisória desarticularam os membros do 

grupo devido aos seus interesses. A crise interna se agravou quando Segurado vai a Lisboa 

como deputado para representar a Província de Goiás, com isso uma série de atritos internos 

coloca em credibilidade o governo, os líderes secundários foram incapazes de conter a crise 

interna que foi dominada pelos interesses pessoais das lideranças, sobrepondo-se aos 

interesses separatistas da região. O governo independentista da Comarca do norte encabeçada 

por Segurado buscava a legitimidade perante a casa de Bragança, e não ao governo da 

Comarca do Sul, essa posição provocou insatisfação de alguns aliados políticos e retirada de 

apoio ao movimento, juntamente com os interesses individuais que disputavam controle 

político interno da região. 

Aproveitando-se da crise interna na Comarca do norte, a Comarca do sul, nomeou o 

Pe. Camargo Fleury, líder e defensor dos interesses do sul para reintegrar as duas Comarcas, 

dando-lhe plenos poderes. No primeiro momento, Fleury tentou um acordo amigável para que 

o governo provisório do norte aceitasse a proposta de reunificação, entretanto, os líderes 

acenaram que o fariam apenas mediante a ordem do Imperador. Por consequência, Fleury 

ordenou a deposição e a prisão de algumas lideranças, entre elas o capitão Cardoso, sob a 

alegação baseada na ordem de D. Pedro I: “Secretaria do Estado dos Negócios do Império 

(...) não se dignou a aprovar semelhante instalação (...), não porque julgue que os indivíduos 

que compõem o dito governo sejam destituídos de sentimentos patrióticos (...), contraria as 

leis que proíbem multiplicidade de governos em uma só Província”
8
. 

Observa-se o fim da articulação do Movimento com a reintegração do Norte à 

Província de Goiás, tendo sido decisiva para o fracasso deste, a desestruturação política 

interna e seu aproveitamento pela Comarca de Goiás. O apoio das forças armadas garantiu a 

conquista da unidade política e evitou novos conflitos internos.  O processo ―pacificador‖ de 

reintegração redigido por Fleury em suas correspondências aponta sua visão sobre o norte: 

“os nortenses são, pela sua maior parte, homens rústicos e supersticiosos (...)eles são os mais 

desleixados no serviço e, desgraçadamente, em bem poucos eu diviso algum patriotismo” 

(BORGES,1984 apud CAVALCANTE, 1999, p. 66). 

                                                 
8
Proclamação de José Bonifácio contra o governo da Comarca do Norte, em 23 de junho de 1823. 
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O declínio do governo provisório da Comarca do Norte não se deu essencialmente 

pelo fato de Segurado se recusar a romper com a Coroa portuguesa com objetivo de retardar o 

processo de independência nacional (com isso alguns líderes do governo se opuseram a ele), 

mas sim com a crise interna devido aos interesses individuais de alguns membros da 

administração que com sua ausência no controle da Comarca se tornou fragilizado, sem força 

integradora capaz de estabelecer a homogeneidade inicial. Assim, o movimento perdeu sua 

legitimidade devido ao processo de unificação de Goiás, porém os ideais separatistas não 

foram abandonados, sendo comumente vinculados aos jornais do norte, que relatavam o 

descaso do centro-sul com a região, alegando precariedade em todos os sentidos, e reforçando 

ainda mais o sentimento separatista aos nortistas e a repulsa ao centro-sul goiano. Os jornais 

do Norte denunciavam constantemente o abandono da região, as dificuldades e os meios para 

superá-las, sempre apoiando a ruptura entre o norte e o centro-sul goiano. O jornal Folha do 

Norte destacava em 1891: 

―(...)falta absoluta de um meio fácil e seguro para transportar gêneros e 

outros portos onde pudessem alcançar preços que mais ou menos lhe 

compensasse o trabalho. (...) O comércio, da mesma forma sobrecarregado 

pelas despesas crescentes para fazer a aquisição de mercadorias, sente 

escassear o dinheiro e embaraçarem-se as transações. Não têm preço os 

gêneros que exportamos, mas frequentes altas no que recebemos‖.(FOLHA 

DO NORTE, 1 jul. 1891) 

Para o momento acreditavam que para solucionar o isolacionismo recorrente na região 

deveria ser investido nas navegações pelos rios Araguaia e Tocantins, porém todo o 

investimento de infraestrutura era de exclusividade da região norte. A população denunciava a 

falta de investimentos na saúde e segurança, pois havia escassez de medicamentos, falta de 

policiamento etc. papel da mídia (jornais da época) foi crucial para fortalecer os ideais 

separatistas, denunciando o descaso do governo em relação à região e também alimentando o 

sentimento de não pertencimento da população à Goiás. Os jornais instigavam a população a 

questionar se eram tocantinenses ou nortenses, pois não se viam como goianos, devido aos 

aspectos culturais resultantes do seu processo de ocupação distinto da região centro-sul de 

Goiás. O jornal ―A Folha do Norte‖ publicou o artigo ―O Engeitado‖, na edição de 30 de 

setembro de 1892, que veio a se tornar citação quase obrigatória nas pesquisas sobre o 

movimento separatista do norte goiano e a criação do Estado do Tocantins, pois se configura 

como uma espécie de denúncia das dificuldades da região, uma espécie de manifesto 

separatista como mostra o trecho abaixo: 
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―O engeitado 

É mesmo, como já demonstramos nas colunas deste periódico: o norte de 

Goyaz é incontestavelmente um engeitado[...]. Ao passo que os habitantes 

do sul zombam das vantagens que auferam (com razão, porque não há quem 

agradeça a comida com a natureza farta), o norte grita incessantemente 

pedindo socorros, sempre ouvindo a invariável resposta de que não há 

recursos nos cofres para atender-lhe[...]. O norte é rico; rico de solo 

fertilíssimo, rico de ouro e de muitos outros minerais que jazem debaixo da 

terra à espera de braços e mecanismos, rico pela vastidão pastoril que hoje, 

seja dito de passagem, constitui a principal fonte de receita para o Estado, 

mas falta-lhe o principal, falta-lhe a proteção dos governos, a estima ou pelo 

menos a atenção dos homens‖. (FOLHA DO NORTE, 30 set. 1892) 

Essa foi ser a primeira manifestação regional do que se poderia denominar de uma 

narrativa da miséria, pois ela descreve todas as mazelas da população nortense e, que 

percorrerá toda a trajetória histórica da região e embasará os ciclos separatistas do território. 

 

Considerações Finais 
 

O movimento separatista ocorrido entre 1821 – 1823, era de cunho econômico, pois se 

baseava no poder de autossuficiência da região do Tocantins para atender aos interesses do 

mercado externo. Baseando-se nisso, os interesses econômicos, políticos e sociais 

contemplados pelo movimento separatista, traçavam caminhos contrários aos interesses da 

Coroa, chocando-se com a busca da independência política e com o princípio da 

nacionalidade, que mantinha a manutenção da unidade nacional. O movimento conduzia a 

Coroa a uma vigilância, pois diante da oposição de grupos e de pessoas isoladas em diferentes 

lugares, argumentavam a necessidade de alteração na composição do território da época, a 

partir de uma divisão regional. No contexto político, essas transformações resultaram numa 

divisão ideológica dessa sociedade entre segmentos ligados ao urbano e rural. Essa 

discordância interna, provocou o colapso de alguns grupos oligárquicos, posteriormente 

acalmando-os. 

No geral, pode-se notar que a proposta de um governo provisório regional foi 

atravessada pelo momento que precedeu a independência do Brasil, pois este acalmou os 

ânimos de alguns separatistas nortistas. Entretanto, quando o Imperador Pedro I não 

reconheceu a instalação do governo provisório no norte goiano, estes perderam a legitimidade 

do movimento regional e, apesar de agora fazerem parte de uma nação independente, 

permaneceram no mesmo ―abandono‖. A luta do movimento separatista atravessou o século 
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XIX com as mesmas reinvindicações do início do século até o final dele, sendo alterados 

apenas os personagens que encabeçaram a luta. Os separatistas mantiveram as ideias de 

divisão territorial, contraponto ao discurso de quebra de unidade federativa, nos atos 

centrífugos e centrípetos que fundiam aos interesses locais: 

O território nacional não se esfacelou, é verdade, pois as elites políticas 

souberam garantir a unidade territorial e a vigência do domínio do poder 

central dentro do território brasileiro, derrotando as forças do 

―particularismo‖ e da separação. Entretanto [...]o interior, marcado pela 

existência de mais de uma dezena de movimentos separatistas ou 

autonomistas existentes no período colonial. Se o Brasil não se esfacelou 

―para fora‖ (forças centrífugas) ele fragmenta-se ―para dentro‖ (forças 

centrípetas). (MARTINS, 2001, p.265). 

Contudo o sentimento separatista nunca cessou, sendo encabeçado pelas novas 

gerações que permaneceram levantando a causa da divisão regional inclusive através da 

imprensa, até 1988, quando finalmente alcançam o objetivo do Movimento ―pró-Tocantins‖. 
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Resumo:A Globalização repercutiu em transformações nas relações econômicas e políticas globais, 

reverberando na formação de uma nova agenda internacional, da qual emergiram temas socioespaciais nas 

discussões internacionais, como a questão urbana e o meio ambiente, tratados principalmente em conferências 

temáticas no âmbito das Nações Unidas. O objetivo central dessa pesquisa foi compreender a cooperação e 

participação brasileira nas áreas socioespaciais como forma de estratégia geopolítica, visando à projeção de 

poder no cenário internacional e assegurar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Para 

isso, verificou-se a política externa brasileira e sua atuação em conferências socioespaciais das Nações Unidas, 

por meio do acompanhamento de discursos oficiais e documentos do Ministério das Relações Exteriores e outros 

órgãos governamentais, além de revisão bibliográfica sobre o assunto. 

Palavras-chave:Política Externa; Geopolítica; Soft power; ONU; Brasil. 

 

 

Resumen:La Globalización repercutió en transformaciones en las relaciones económicas y políticas globales, 

reverberando en la formación de una nueva agenda internacional, de la cual surgieron temas socioespaciales en 

las discusiones internacionales, como la cuestión urbana y el medio ambiente, tratados principalmente en 

conferencias temáticas en el ámbito de las Naciones Unidas. El objetivo central de esta investigación fue 

comprender la cooperación y participación brasileña en las áreas socioespaciales como forma de estrategia 

geopolítica, visando la proyección de poder en el escenario internacional y asegurar un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello, se verificó la política exterior brasileña y su actuación en 

conferencias socioespaciales de las Naciones Unidas, por medio del acompañamiento de discursos oficiales y 

documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos gubernamentales, además de revisión 

bibliográfica sobre el asunto. 

Palabras Claves:Politica Exterior; Geopolítica; Soft power; ONU; Brasil. 

 

 

Introdução 

 

O mundo multipolar do pós-Guerra Fria, moldado pela Globalização capitalista, trouxe 

novas facetas para a Geopolítica e, modificou sob o ponto de vista geoestratégico, as táticas 

dos Estados para obtenção de poder no cenário internacional. A cooperação internacional 

procura substituir o foco conflituoso do mundo bipolar e os Estados veem, nesse novo 

paradigma, a possibilidade de alcançar seus objetivos e resultados desejados de novas 

maneiras, com o uso do soft power ou poder brando, que designa a habilidade de influenciar 

os outros a fazer o que você deseja pela atração em vez de coerção. Fomentar o poder brando 

pode ser uma das justificativas para que inúmeros países atuem e participem de cúpulas e 
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acordos de cooperação incentivando os direitos humanos, o meio ambiente ou o 

desenvolvimento. 

Atores estatais encaram conferências para tratar de problemas globais como uma 

plataforma que beneficia a imagem de seu Estado frente à opinião pública e, ir contra a 

opinião pública e o consenso internacional pode acarretar em perdas à imagem do Estado, 

provocando desgaste em seu soft power. De acordo com Joseph Nye o poder brando é 

essencial para buscar cooperação multilateral e resolver problemas conhecidos como os 

malefícios da globalização. 

O Sistema das Nações Unidas se coloca como o instrumento de maior alcance para a 

cooperação internacional a favor do desenvolvimento, seja através de ações, ou por meio de 

cúpulas sociais, que tratam, entre outras temáticas, do desenvolvimento sustentável, 

migrações e refugiados, assentamentos humanos e cidades sustentáveis, crianças e mulheres, 

direitos humanos e população. 

Baseado nas novas diretrizes internacionais de participação social dos Estados com a 

meta de expansão do soft power, buscou-se, com este trabalho, compreender o papel do Brasil 

nesse novo cenário geopolítico, por meio da análise de sua política externa e da participação 

do país nas conferências socioespaciais da ONU, que compõem fortemente a agenda 

internacional desde os anos 1990.  

Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados métodos de pesquisa 

de coleta de dados primários, considerados aqueles sem tratamento analítico, oriundos de 

documentos oficiais das Conferências Internacionais, promovidas pela Organização das 

Nações Unidas, com o objetivo de mapear a evolução dos debates internacionais 

socioespaciais. 

Realizou-se ainda revisões bibliográficas, análise de conteúdo das posições brasileiras 

para as conferências, desde a década de 1990, e um exame dos portais governamentais de 

relações exteriores e suas disposições frente à agenda social internacional. 

Foi elaborada uma análise de dados qualitativos e documentos secundários 

prospectados através de bases de dados internacionais e nacionais, livros, periódicos e 

entrevistas, com o intuito de observar as críticas, as contribuições e os delineamentos das 

ações brasileiras no cenário internacional e suas formas de projeção geopolítica. 

Por fim, as informações foram sintetizadas e organizadas na confecção do presente 

paper, direcionado ao evento ―II CONGRESSO BRASILEIRO DE ORGANIZAÇÃO DO 
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ESPAÇO e XIV SEMINÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA‖, sediado na 

cidade de Rio Claro (SP). 

 

Política Externa e Questões Socioespaciais na Geopolítica Contemporânea 

 

O fim da Guerra Fria, com a extinção da União Soviética em 1991, modificou o 

cenário global, principalmente no que tange às relações internacionais. O período é marcado 

pelo fim da disputa ideológica entre o Capitalismo e Socialismo, com a prevalência do 

sistema capitalista como modo de produção hegemônico, impulsionando o fenômeno da 

Globalização. O bilateralismo, protagonizado por Estados Unidos e União Soviética, cede 

espaço ao multilateralismo, e a cooperação se projeta na agenda internacional. 

De acordo com Matilde de Souza (2005), 

O fim da Guerra Fria certamente abriu espaço para que muitas questões, até 

então marginais nas relações internacionais, se tornassem alvo de 

preocupações mais explícitas por parte dos atores relevantes da sociedade 

internacional (SOUZA, 2005, p. 7). 

Ainda de acordo com a autora,  

Essas temáticas ganharam maior espaço na agenda internacional entre o final 

dos anos de 1980 e meados dos anos de 1990. Parece não haver 

controvérsias de que a temática inaugurou, de forma mais visível, a 

introdução de questões sociais no debate em âmbito global. O que tornou 

relevante, na perspectiva das questões sociais, é a relação que se estabeleceu 

entre meio ambiente e desenvolvimento e meio ambiente e direitos humanos 

(SOUZA, 2005, p. 8). 

De acordo com Oliveira e Lessa (2006), os chamados ―novos temas das Relações 

Internacionais‖ (na década de 1980), que eram tidos como diminutos frente o contexto da 

guerra fria, passam a compor a agenda internacional contemporânea, ―à qual todos os países, 

inclusive o Brasil, tiveram que se adaptar com maior ou menor dificuldade‖ (OLIVEIRA; 

LESSA, 2006, p. 2). 

Para compreender a inserção dos países na nova agenda internacional, precisa-se 

analisar a política externa, no caso da Geografia, ―como uma versão soft presente na 

roupagem das estratégias Geopolíticas‖ (ROCHA, 2018, p. 132). Ainda de acordo com André 

Santos da Rocha (2018), ―uma análise de aproximação dos desdobramentos da política 

externa com a natureza da ciência geográfica, permitem acessar alguns recursos fundamentais 

do novo quadro geopolítico‖ (ROCHA, 2005, p.133). 
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A importância da análise da política externa, para André Rocha (2005), parte da 

premissa de que, 

se a política externa sinaliza e delineia as estratégias de interesses de um ator 

frente ao mundo, podemos entender que indiferente da postura (Soft Power 

ou Hard Power) ela indica claramente pistas de trama geopolítica deste Ator, 

em especial porque a condição prática de política externa dos Estados, em 

maior ou menor grau, tece suas estratégias em torno da construção de 

Hegemonias – que entendemos como formas de exercício de poder 

(ROCHA, 2005, p. 133). 

Sobre o soft power (ou poder brando), num cenário de interdependência complexa 

estabelecido, Nye coloca que este designa a habilidade de influenciar os outros a fazer o que 

você deseja pela atração em vez de coerção (NYE, 2009). De acordo com o diplomata José 

Augusto L. Alves (2001, p. 39), ―O ―poder‖ atual, de países em desenvolvimento e de 

potências econômico-militares, para ter credibilidade internacional, inclui necessariamente, 

como observa Celso Lafer, o soft power da democracia e dos direitos humanos no plano 

interno‖. Direitos Humanos, democracia e oportunidades individuais são valores muito 

sedutores e causam admiração dos outros e faz com que eles passem a desejar aquilo que você 

quer. ―Sob a ótica da interdependência complexa os estados passam exercer o poder não pela 

força, mas pela ótica da reciprocidade no sentido de cooperar para gerar ganhos para todos‖ 

(CADEMATOR; SANTOS, 2016, p. 6). 

Ainda tecendo uma linha entre a política externa e as novas temáticas tratadas nas 

Relações Internacionais e na Geopolítica, de acordo com Bertha Becker (2005), a geopolítica 

tem passado por transformações recentes e, se torna um conjunto de ações empreendidas por 

diferentes atores internacionais, e não mais apenas o Estado. Para a autora, ―Hoje, esta 

geopolítica atua, sobretudo, por meio do poder de influir na tomada de decisão dos Estados 

sobre o uso do território, uma vez que a conquista de territórios e as colônias tornaram-se 

muito caras‖ (BECKER, 2005, p. 71). 

Sobre os cenários de discussões das novas pautas da agenda internacional, temos que 

essas tiveram início nos anos 1970, quando com aumento desproporcional dos problemas 

mundiais, Organizações Internacionais absorvem essa causa e secretários-gerais da 

Organização das Nações Unidas, entre eles Maha U Thant e Kurt Waldheim, estendem os 

debates e as preocupações à organização, viabilizando diversas conferências socioespaciais, 

como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (em 1972) e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (em 1976) (ANTONUCCI et 
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al., 2009). Dessa forma, "Kurt Waldheim tentou exercer o papel de mediador entre os 

interesses das grandes potências e os do Terceiro Mundo, inaugurando e participando de uma 

série de conferências da ONU cujos focos eram os problemas mundiais emergentes 

(ANTONUCCI et al., 2010, p. 24). 

Com isso, compreendemos que a participação das Conferências e a aceitação das 

propostas nos documentos finais pelos Estados podem ser compreendidas como ação de poder 

brando, por vias da visibilidade dos valores políticos (valores políticos domésticos e 

cooperação internacional) e da política externa (diplomacia, multilateralismo e acordos 

internacionais) de determinado país, como uma fonte de promoção internacional, ao 

posicionar-se favorável a agendas progressistas. 

A partir da conceituação geopolítica de Becker (2005), podemos inferir que a 

discussão e decisões tomadas sobre pautas socioespaciais, como questões ambientais, 

populações e urbanas, podem ser consideradas dentro da geopolítica. Isso porque os Estados e 

demais atores presentes nas Conferências tomam decisões que afetam no uso do território pelo 

Estado, indiretamente, por meio de pressões internacionais sobre os direitos humanos e pautas 

de gestão territorial, nas mais diversas escalas. Dessa forma, o protagonismo em conferências 

de temas referentes à gestão territorial permite a um Estado influenciar nas políticas nacionais 

para o território de outro Estado, ampliando sua influência e o soft power. 

 

Política Externa Brasileira e as Questões Socioespaciais: Participação nas Conferências 

Socioespaciais da ONU 

 

A Política Externa Brasileira é reconhecida internacionalmente como calcada na 

solução pacífica de conflitos, por meio do Direito Internacional, na soberania e igualdade dos 

Estados e, pela estabilidade, garantida, segundo Cíntia Souto (2005), por sua operação ―com 

um corpo diplomático qualificado, selecionado por concurso público e treinado nos cursos do 

Instituto Rio Branco, onde recebe os ―paradigmas‖ da política externa brasileira‖ (SOUTO, 

2005, p. 2). Um dos paradigmas destacados é a participação ativa nos fotos multilaterais, 

desde o início do século XX. 

Nos anos 1990, com o fim da Guerra Fria,  

A política externa brasileira adotou, nos anos 90 do século XX, o 

multilateralismo como uma forma de participar da nova agenda da 

globalização surgida após o fim da Guerra Fria. O Brasil esteve presente nas 
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diversas conferências realizadas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) naquela década, responsabilizando-se por temas como direitos 

humanos, meio ambiente e desenvolvimento, direitos da criança, direitos da 

mulher, racismo, segurança, entre outros (PEREIRA, 2017, n.p.). 

Destaca-se a busca do Brasil em ampliar seu espaço diplomático e econômico, através 

da presença em fóruns e discussões internacionais. Celso Lafer, ex-chanceler brasileiro, 

destaca os investimentos brasileiros em um soft power da credibilidade, ―realizados pelo país 

no correr da década de 1990, ao tratar de maneira construtiva – pela participação e não pela 

distância – os ―temas globais‖ que se inseriram, em novos termos, na agenda internacional, 

pós-Guerra Fria‖ (LAFER, 2001, p. 118). 

Tiago Rocha (2012) justifica que 

o Brasil fazendo uso de um capital político acumulado principalmente por 

meio de um histórico de resolução pacífica de conflitos, através de sua 

diplomacia, o ideário do desenvolvimento, o vigor de sua economia, e um 

legado de multilateralismo, a se projetar como um pleiteante a um ator 

destacado nas grandes decisões internacionais, que, grosso modo, pode se 

resumir a materialização desses anseios por meio da conquista de um assento 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja candidatura 

o país já até apresentou (ROCHA, 2012, p.70). 

Além disso, de acordo com Shiguenoli Miyamoto (2000), 

Para o País, a participação nas conferencias, ainda no final da década de 

1980, significaria a adequação ao novo ambiente internacional, com a 

possibilidade inicial de superação de todos os tipos de clivagem, fosse 

ideológica (Leste-Oeste, já no fim), fosse material (Norte-Sul, ainda 

presente). Ressalta-se que a participação do Brasil nos organismos 

multilaterais seria significativa (MIYAMOTO, 2000, p. 8). 

Assim teve-se como resultado que o Brasil foi um dos países fundadores da ONU e é 

um dos seus membros mais participativos. Tem se colocado como porta-voz dos países 

periféricos, fazendo uma interlocução entre esses e os países centrais. Isso acontece também 

com as conferências de temáticas sociais, na qual o país acaba tendo mais voz, e toma 

dianteira, representando interesses dos países em desenvolvimento, atitude que pode ser 

interpretada como uma medida de projeção internacional, para facilitar o antigo pleito do país 

por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. 

A projeção brasileira é essencialmente diplomática e ocorre por meio do soft power, 

do multilateralismo. O país teve participação ativa desde as Conferências da década de 1990, 

sediando a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e 

lançando bases para as conferências que se seguiram. Em todas as conferências abordadas, 
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pode se ressaltar a contribuição do Brasil como país ―construtor de consenso‖ e intermediador 

de debates. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o país detém três qualidades 

necessárias para contribuir com para o sucesso das conferências internacionais: ―capacidade 

de diálogo, diplomacia eficiente e conhecimento técnico‖. 

José Augusto Lindgreen Alves (2001) ainda traz exemplos participação do Brasil em 

Conferências da ONU no livro ―Relações internacionais e temas sociais: a década das 

conferências‖. Dentre eles destacamos: 

 

- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(Rio-92): o país organizou a ―primeira grande negociação multilateral pós-Guerra Fria‖ e 

conseguiu conciliar os países do Norte e do Sul, desenvolvendo um consenso (ALVES, 2001, 

p. 73). Além disso, lançou bases para o modelo de grandes conferências temáticas da ONU da 

década de 1990; 

- II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena em 1993: 

aproximação governo e sociedade civil em busca de objetivos comuns, além de ter presidido a 

conferência; o Brasil buscou ―um conceito conciliador para direitos humanos entre as distintas 

visões, resguardados certos aspectos‖ (ARRAES, 2006, p. 13). 

- Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, 1994: os delegados 

brasileiros desenvolveram intensa atividade em prol do consenso, ajustando os textos dos 

documentos adotados. Segundo Arraes (2006), 

Na época (...) a chancelaria brasileira, encabeçada pelo Ministro Celso 

Amorim, consideraria, de modo otimista, o Brasil como país ―construtor de 

consenso‖, por causa, entre outras, da importância de sua participação nas 

três grandes conferências daquela década, de forma que seria natural aspirar 

a um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU como eventual 

representante dos países em desenvolvimento (ARRAES, 2006,p. 18). 

- Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social de Copenhague, 1995: 

Brasil age junto com a sociedade civil e discorda do Grupo dos 77 (países em 

desenvolvimento), que apresentava ideias religiosas e não democráticas, naquela conferência; 

- IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz de 

Pequim, 1995: grande e participação de mulheres brasileiras, que promoveram vários eventos 

paralelos não-governamentais; 
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- II Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II), 

de Istambul, 1996: o Brasil contou com uma das delegações nacionais mais numerosas 

(cerca de 200 integrantes) e atuantes. 

 

O Brasil teve importante papel nas conferências socioespaciais internacionais, a partir 

da década de 1990, e trabalhou como país mediador, conciliando interesses dos países do 

Norte e Sul global no pós-Guerra Fria, atitude justificada por uma ampliação do soft power 

brasileiro e aspirações relacionadas ao Conselho de Segurança da ONU. 

Concluímos ainda, que o Brasil, em consonância com a projeção geopolítica trazida 

pelo protagonismo no palanque dos fóruns e discussões internacionais, busca se lançar como 

um país emergente, parte dos BRICS
1
, potência regional e porta-voz do Sul Global, devido ao 

prestígio de seu capital diplomático, promovendo um engrandecimento de seu soft power e, 

com isso, amplificar as possibilidades de compor, de forma permanente, o Conselho de 

Segurança da ONU, junto aos outros países reivindicantes do G4 (Alemanha, Índia, Brasil e 

Japão), obtendo, assim, poder de decisão sobre os principais eventos internacionais. 

Contudo, a Cooperação Sul-Sul e o protagonismo brasileiro no cenário internacional 

sofreram abalos com a turbulência da política interna, com o processo de impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff e o governo de Michel Temer. Apesar da retração da projeção 

geopolítica brasileira, o presidente Michel Temer reafirmou na abertura da Assembleia Geral 

da ONU, ocorrida no dia 25 de Setembro de 2018 que, ―Precisamos de reformas importantes. 

Entre elas, a do Conselho de Segurança que, como está, reflete um mundo que já não existe 

mais‖ (TEMER, 2018). 

 

Considerações Finais 

 

Com o apresentado, podemos destacar a importância que as temáticas sociais 

ganharam na agenda internacional pós-Guerra Fria, cabendo aos países se adequarem ao novo 

cenário de multilateralismo. 

Entretanto, como podemos analisar no estudo de caso do ativismo brasileiro nas 

conferências socioespaciais na escala internacional, a participação dos países nesses eventos 

tem como objetivo o ajustamento de sua agenda às novas demandas da sociedade 

                                                 
1
Grupo político de cooperação formado por potências emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 
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internacional (e também do Capitalismo em Globalização), assim como uma projeção 

diplomática global, em um panorama em que os países em desenvolvimento, do Sul Global, 

podem expressar ao mundo seus interesses. E, além disso, sob um ponto de vista geopolítico, 

a atuação em conferências que tratam de alguma escala de gestão territorial, permite ao 

Estado influenciar sobre a organização espacial de outro Estado, garantindo certo poder no 

cenário internacional. 

Dessa forma, conclui-se que a intensa participação brasileira nas temáticas globais da 

agenda internacional pode ser justificada por um investimento em soft power, bem como uma 

adequação ao novo ambiente internacional que se instala pós-Guerra Fria e por um pleito, 

desde a fundação da ONU, por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da 

organização, o que lhe traria um maior prestígio internacional e possibilidades de coordenar a 

segurança dentro do xadrez geopolítico global. 
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Resumo:O presente trabalho pretende compreender como o conhecimento geográfico vem sendo utilizado 

pelas grandes empresas do comércio varejista no Brasil em suas estratégias locacionais de acumulação de 

capital, no seu processo de expansão e dominação do espaço geográfico, no contexto das práticas mercantis na 

atual fase do capitalismo. Direcionaremos nosso olhar para algumas ferramentas tecnológicas utilizadas como 

vantagem competitiva, bem como instrumento de leitura do território no âmbito da economia urbana. 

Palavras-chave: Economia urbana; Varejo; Organização Espacial. 

 

Resumen:El presente trabajo pretende comprender cómo el conocimiento geográfico viene siendo utilizado 

por las grandes empresas del sector minorista en Brasil en sus estrategias locacionales de acumulación de capital 

en su proceso de expansión y dominación del espacio geográfico en el contexto de las prácticas mercantiles en la 

actual fase del capitalismo. Direccionaremos nuestra mirada hacia algunas herramientas tecnológicas utilizadas 

como ventaja competitiva, así como instrumento de lectura del territorio en el ámbito de la economía urbana. 

Palabras-clave:Economía urbana; Venta al por menor; Organización Espacial.  

 

 

Introdução 
 

O espaço torna-se cada vez mais importante no processo decisório para agentes 

econômicos hegemônicos. A localização de seus estabelecimentos comerciais é norteada pelas 

práticas de consumo em conformação com seus mercados de interesse e segmentos de 

atuação. As transformações no cenário econômico, com o modelo de produção pós-fordista 

aliado às políticas neoliberais, alteram profundamente as relações de consumo, relações 

sociais e relações de poder. O atual período da globalização
1
simboliza, ou melhor, incorpora 

                                                 
1
Embora existam diferentes entendimentos sobre quando teria se iniciado o processo de globalização, há um 

relativo consenso de que dos anos 1970 para cá passamos a viver um novo período histórico ao qual tem se 

associado esse nome. O geógrafo Milton Santos chamou-o de ―período técnico-científico-informacional‖ 

(SANTOS, 1996, apud, GONÇALVES, 2017, p. 21) 

mailto:viniciusfpv2@gmail.com
mailto:janaína2012silva@hotmail.com.br
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todos esses elementos e potencializa as formas de acumulação flexível
2

. O aparato 

tecnológico, especialmente as conhecidas tecnologias da informação e comunicação (TIC‘s), 

se tornaram umas das grandes difusoras de mudanças socioespaciais, em que muitas vezes a 

escala local sucumbe perante o global, afetando os territórios e, por conseguinte, a sua 

organização.     

Em meio a esse panorama, as grandes corporações nacionais e transnacionais vêm se 

apropriando da evolução tecnológica para expandir seus negócios modificando drasticamente 

a divisão internacional do trabalho. Os Estados e as grandes cidades, ao mesmo tempo que 

contribuem para tal processo, se evidenciam mais suscetíveis aos ditames do capital. Segundo 

Furtado (2001), quanto mais as empresas se globalizam, quanto mais escapam da ação 

reguladora do Estado, mas tendem a se apoiar em mercados externos para crescer. Santos 

(2012) também aborda a competitividade entre os Estados, elencando que na ―verdade trata-se 

de competitividade entre empresas que, às vezes, arrastam o Estado e sua força normativa na 

produção de condições favoráveis de mais poder‖ (p. 46).     

 Esse regime de acumulação, de acordo com a escola regulacionista, reflete na 

arquitetura institucional, portanto, na sua estrutura (BOYER, 2009). As relações de consumo 

tornam-se mais intensas e fluídas, e o nível de competitividade entre os grandes grupos 

empresarias se evidencia demasiadamente predatório, sendo elas orientadas exclusivamente 

pela lógica do consumo em massa. Podemos considerar a dinâmica atual marcada pelo 

encurtamento das distâncias e por seu teor tecnológico, indicando uma possível ―compressão 

do espaço-tempo‖ como sinaliza Harvey (1992), e pela aceleração dos processos globais, de 

forma que os eventos são passíveis de causar impacto imediato nas pessoas e nos lugares. 

 

Comércio varejista no Brasil e suas estratégias espaciais 
 

O terceiro setor da economia vem ampliando sua relevância na economia urbana 

mundial e nacional. Sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) se torna mais 

significativa a cada ano. De 2003 a 2016, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a representatividade do setor terciário no PIB nacional passou de 65,8% 

para 73,3% (figura: 1). Dentre as atividades comerciais que compõe o terceiro setor, 

                                                 
2
Esse momento compreende ao mesmo tempo formas de organização da produção neofordista, formas de 

fordismo periférico e até mesmo formas de taylorização ―primitiva‖ – enfim, práticas e estratégias de produção e 

de regulação pós-fordista: enquanto a acumulação flexível se forja em confrontação direta com os rigores do 

fordismo, ele subsume no contexto da nova ordem produtiva mudializada os processos de produção e os modos 

de regulação conformes à época canônica do fordismo. (BENKO, 1996, p. 23) 
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direcionaremos maior atenção ao comércio varejista, com foco nas grandes empresas que 

integram o circuito superior da economia
3
, conforme proposta de Santos (2008), e suas 

práticas espaciais no capitalismo contemporâneo.        

 

Figura 1 - Participação percentual do setor terciário 

 
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2018)

4
 

 

Acerca da atividade comercial varejista, Bark e Parente (2014, p. 1) trazem a seguinte 

contribuição: 

O varejo vem assumindo uma importância crescente no panorama 

empresarial do Brasil e do mundo. Com o crescente ritmo de consolidação, 

que vem caracterizando as atividades varejistas brasileiras, um número 

crescente de varejistas aparece na relação das maiores empresas do Brasil. À 

medida que as empresas varejistas se expandem, passam a adotar avançadas 

tecnologias de informação e de gestão e desempenham papel cada vez mais 

importante na modernização do sistema de distribuição e da economia 

brasileira. 

 De forma geral, as grandes redes de varejo no Brasil demonstram se localizar nos 

principais centros urbanos das cidades, principalmente nas regiões metropolitanas ou de 

grande aglomeração populacional, sobretudo nas áreas de maior potencial de consumo ou 

contingência de rentabilidade financeira. O objetivo é ampliar a acumulação de capital, 

domínio econômico dos territórios, além do controle da circulação e distribuição de 

mercadorias. Deve-se destacar que o setor terciário de forma majoritária irá se nutrir de mão 

de obra pouco qualificada e baixo nível salarial, o que contribui, como aponta Singer (1978), 

para a reprodução de relações precarizada de trabalho e ampliação do processo de 

                                                 
3
―Não se poderia caracterizar os dois circuitos da economia urbana através de variáveis isoladas. Antes, é 

necessário considerar o conjunto dessas atividades. Mas pode-se dizer, desde já, que a diferença fundamental 

entre as atividades do circuito inferir e as do circuito superior está baseada nas diferenças tecnologia e de 

organização‖ (SANTOS, 2008, p. 43). 
4

Disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-servicos-scs/402-a-

importancia-do-setor-terciario 

http://www.mdic.gov.br/


 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1168 

terceirização, o qual se acentua atualmente diante das bases da reforma trabalhista em curso 

no Brasil.Podemos exemplificar esta intencionalidade em flexibilizar as relações de trabalho 

com a entrevista realizada com o dono da empresa Riachuelo na Folha de São Paulo
5
, o 

mesmo deixa bem claro seu propósito de pôr em prática a reforma trabalhista tão logo ela 

entre em vigor. 

Quanto as práticas mercadológicas e locacionais, Parente e Barki (2014, p. 316) fazem 

uma comparação de dois grandes grupos empresariais de segmentos de mercado distintos e 

sua atuação na economia urbana: 

Lojas de confecção sofisticadas, como Chanel e Armani, localizam-se em 

regiões de alta renda, como por exemplo, o shopping Iguatemi, em São 

Paulo, enquanto uma loja de confecções direciona para a classe D conseguirá 

maior sucesso quando localizada em centros comerciais frequentados pela 

população de renda mais baixa. A kopenhagem, por exemplo, criou uma 

nova marca, em 2009, a Brasil Cacau, voltada para classe C. Os locais em 

que o Brasil Cacau está instalada são diferentes das lojas da bandeira 

kopenhagem, localizadas em regiões de mais alta, refletem as diferenças de 

posicionamento das duas marcas. 

A estratégia espacial dos grandes grupos varejistas vai de encontro com a necessidade 

de expansão geográfica do capital, salientada por Harvey (2005) em que para sobreviver, 

deverá existir ou ser criado um novo espaço para acumulação. Observa-se que a busca pela 

obtenção de valor é fomentada pela da promoção da circulação de mercadorias. Ao se firmar 

em determinado mercado, as empresas atuam como agente modificador do arranjo espacial e 

influenciam o comércio local e a atratividade de outros investimentos. Muitas vezes esses 

projetos de poder empresariais, além estarem embasados por estudos consistentes sobre 

espaço geográfico, são viabilizados, conforme aponta Santos (2012, p. 106), e referente às 

verticalidades
6
 no território: 

Por intermédio dos mencionados pontos do espaço de fluxos, as 

macroempresas acabam por ganhar um papel de regulação do conjunto do 

espaço. Junte-se a esse controle a ação explícita ou dissimulada do Estado, 

em todos os seus níveis territoriais de uma regulação frequente subordinada 

porque, em grande número dos casos, destinada a favorecer os atores 

hegemônicos. 

 As práticas mercantis no Brasil sempre estiveram em consonância com o cenário 

econômico e, consequentemente, com as relações de consumo. A grande depressão da década 

                                                 
5
A entrevista na íntegra está disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/1934757-vamos-

colocar-a-lei-em-pratica-imediatamente-diz-dono-da-riachuelo.shtml>. 
6
O tema verticalidades e horizontalidades já havia sido trabalhado na obra A natureza do espaço. Técnica e 

tempo. Razão e emoção (1996). 
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de 1930, por exemplo, é considerada um dos marcos no processo de consolidação da 

produção industrial brasileira. Embora tenha ocorrido uma fase inicial no fim do século XIX, 

somente com a perda da hegemonia do café no cenário da economia nacional ocorreu um 

estímulo para o aprofundamento da industrialização. Essa passagem de ciclos econômicos é 

evidenciada por Moreira: 

A simultaneidade temporal do fim do ciclo dos contraespaços rural-

comuntários e do ciclo de sobrevida plantacionista com a crise do café indica 

a passagem do espaço brasileiro à fase industrial. Termina o movimento da 

acumulação primitiva. E a indústria caminha para sua arrancada da 

autonomização e centralidade. (MOREIRA, 2011, p. 109) 

Ao final da Segunda Guerra, o varejo alimentício brasileiro ainda era composto 

basicamente por armazéns, empórios e mercearias. Havia as cadernetas — tradicional modo 

de crédito desenvolvido pelo comércio —, além dos açougues, vendedores ambulantes de 

verduras, batatas, peixes etc. Com o tempo, os segmentos do varejo se modernizavam. Na 

virada da década de 1940, por exemplo, surge em São Paulo a transnacional norte-americana 

Sears, uma loja de departamentos que dispunha de lanchonete e estacionamento, pioneira na 

utilização do self-selection — modalidade de autosserviço em que o cliente escolhe a 

mercadoria, sendo a venda finalizada por vendedores especializados em cada departamento 

(VAROTTO, 2006, p. 89). Nessa relação que se estabelece sem o papel de um intermediário, 

o consumidor passa a ter contado direto com a mercadoria, mais tarde caracterizando o 

consumo massivo.         

 Deve-se acrescentar que no período pós-guerra, as cidades passaram a ser apropriadas 

de outra forma pelo capital, como observa Soja: 

A cidade passou a ser vista não apenas em seu papel distintivo de centro de 

produção e acumulação industrial, mas também como o ponto de controle e 

reprodução da sociedade capitalista em termos de força de trabalho, da troca 

e padrões de consumo. O planejamento urbano foi criticamente examinado 

como um instrumento do Estado, que atendia às classes dominantes através 

da organização e reorganização do espaço urbano em benefício da 

acumulação do capital. (SOJA, 1993, p. 118).  

É a partir da segunda metade do século XX que o Brasil intensifica o processo de 

urbanização, coincidente com a substituição importações de bens duráveis a partir de 1950 e 

expansão de atividades terciárias, transformações também destacadas por Singer (1978). 

Deve-se acrescer que nos países capitalistas tardios, como o caso brasileiro, a mudança para 

nova economia é baseada nos serviços (SOJA, 1993). 
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Assim, presumimos que o crescimento populacional urbano tende a acompanhar o 

curso da industrialização e a prática mercantil. A década de 1970 no Brasil irá indicar pela 

primeira vez maior número de habitantes na cidade do que campo. E o comércio é uma 

atividade que propende a se beneficiar da concentração espacial(SINGER, 1978). 

Em relação às transformações nas atividades produtivas do período supracitado, 

Benko afirma que: 

Durante os anos de 70 e 80, as estratégias de desenvolvimento desse tipo se 

chocaram com coações internas e severas (ligadas a um crescente 

endividamento). No início do mesmo período, as formas de industrialização 

baseadas nas atividades produtivas flexíveis, recorrendo a um trabalho mais 

intenso, continuaram a se desenvolver celeremente em numerosos Novos 

Países Industrializados (NPI) da Ásia e da América Latina. Aí, setores 

especializados agrupam o têxtil, a confecção, o trabalho de couro, 

transformação de matérias plásticas e eletrônica. As empresas muitas das 

vezes se tornam florescentes graças à superexploração e apolíticas estatais 

que favorecem a industrialização orientada para exportação. (BENKO, 1995, 

p. 70) 

Dessa forma, a indústria e o comércio passam a incorporar novos espaços geográficos 

em suas atividades comerciais, tornam-se mais sofisticados no sentido em que agregam mais 

opções de mercadorias e serviços aos consumidores. Além de alimentos, passam a ofertar 

roupas, lanchonetes, restaurantes, eletrodomésticos e estacionamentos mais amplos em suas 

instalações, estimulado por um objeto técnico
7
, o carro. Tendência que vai se propagar ao 

longo das décadas seguintes. Segundo Moreira (2011, p. 124), a década de 1970 vai encontrar 

a indústria demasiadamente concentrada num polo; a concentração do parque industrial 

chegará a 80,8% na região Sudeste. Mais da metade, exatamente 58,1%, só em São Paulo.

 No que tange ao desenvolvimento da economia urbana brasileira, Varotto afirma que: 

Surge, em 1973, o primeiro atacado de autosserviço, o Makro, e, em 1975, o 

Carrefour, pertencente à maior cadeia de supermercados da França se instala 

em São Paulo. Nos anos de 1980 e principalmente nos anos de 1990 ocorre 

um grande processo de reestruturação e concentração no mercado 

supermercadista. O grupo Pão de Açúcar, depois de profunda crise, volta a 

liderar o setor. Grupos tradicionais como Paes Mendonça e Eldorado são 

incorporados por outros, e novas bandeiras internacionais passam atuar no 

país, como os grupos Ahold, que adquire o Bom Preço, o grupo Casino, que 

se associa ao Pão de Açúcar, e a vinda do gigante Wal-Mart em 1995. 

(VATOTTO, 2006, p. 90) 

                                                 
7
―O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá‖. (SANTOS, 1996, 

p. 63)  
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Nota-se, portanto, um modelo consumista se impondo sob a égide da globalização, 

marcado por um tempo extremamente célere e que se desenvolve em concordância com o 

setor terciário. Esse modelo é fomentado por ações de marketing, publicidade e incentivo ao 

crédito. Por conseguinte, ressignificam as relações de consumo e afetam a subjetividade das 

relações humanas. Isso caracteriza uma sociedade incapaz de manter a sua forma, onde a 

velocidade é mais importante que a duração, em que os laços humanos se tornam efêmeros, 

relegados ao campo do virtual, se assemelhando ao período atual descrito de Bauman (2001) 

como Modernidade Líquida. Acerca desses traços na sociedade atual, concordamos com as 

ideias do mesmo autor na obra Vida para o Consumo: 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro 

virar mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem 

reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades 

esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável (BAUMAN, 2008, p. 20). 

 

Comércio varejista e as novas tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) 
 

Atrelando o aparato tecnológico atual com o uso de geomarketing como ferramenta de 

análise espacial, por exemplo, o setor capitalista empresarial vai elaborando um sistema de 

informação geográfica dotado de dados que os favorecem mediante a ampliação da sua área 

de influência, viabilizando a reprodução dos fixos ao mesmo tempo que dinamiza os fluxos. 

Nessa relação, fluxos novos ou renovados recriam as condições ambientais e as condições 

sociais e redefinem cada lugar (SANTOS, 2006, p. 38). Ainda nesse âmbito, Furtado (2001, p. 

29), avalia ―o avanço vertiginoso das técnicas e de manipulação de dados‖. A tendência de 

empresas varejistas trabalharem com o sistema de gestão baseado em dados informacionais e 

big data
8
, também é perceptível junto ao crescimento de empresas de geotecnologias e oferta 

de serviços voltados ao grande varejo. Conforme o anúncio da empresa Cognats (figura: 2) 

ilustra, a mesma oferta explicitamente aos seus possíveis clientes corporativos, a possibilidade 

de expansão em rede, em correspondência à lógica territorial reticular. Para reiterar esse nexo, 

concordamos Haesbaert (2006, p. 301) que ―territoralizar-se, hoje, implica a ação de controlar 

os fluxos, de estabelecer e comandar redes‖. Neste aspecto, para Santos(2007, p 270), ―a 

existência das redes é inseparável da questão do poder. A divisão territorial do trabalho 

resultante atribui a alguns atores um papel privilegiado na organização do espaço‖. 

 

                                                 
8
Big data é um termo que descreve o grande volume de dados — tanto estruturados quanto não-estruturados . 

Disponível em: https://www.sas.com. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1172 

Figura 2 - Anúncio da empresa Cognats 

 
Fonte:Cognats – anúncio em website

9
 

 

Dado desse panorama, consideramos o comportamento espacial da empresa Riachuelo 

como exemplo. Pertencente ao grupo Guararapes, indica fazer uso de tais práticas 

mercadológicas em seu processo de expansão de geográfica, portanto, passível de análise para 

compreensão dessa dinâmica empresarial no terceiro setor da economia urbana.  

 No curso de sua trajetória iniciada por volta de 1947 (figura: 3), as atividades da 

Riachuelo foram direcionadas para a venda de tecidos a preços baixos em pequenas lojas de 

rua. Após trinta anos, a rede de lojas de tecidos foi comprada pelo grupo Guararapes e passou 

a confeccionar suas próprias roupas. É conveniente ressaltar que o grupo Guararapes possui 

mais de cinco mil colaboradores, apresenta-se com estabilidade nesse setor da economia com 

amplo crescimento e representa a maior confecção de vestuário da América Latina, com 

investimentos em pesquisa, inovação, desenvolvimento e no processo de distribuição, com 

uma produção de quase 185.000 peças por dia, que são totalmente comercializadas pela 

Riachuelo
10

. 

 

Figura 3 – Loja Riachuelo 1947 - Pernambuco 

 
Fonte: Riachuelo, nossa história

11
 

 

                                                 
9
Disponível em: https://www.cognatis.com.br/ 

10
Disponível em: http://www.riachuelo.com.br/a-riachuelo/empresa. 

11
Disponível em: https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/. 
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Atualmente, é a maior empresa de moda do Brasil e conta com 300 lojas distribuídas 

por todo o país, inclusive tem o intuito de internacionalizar sua marca por meio da recente 

campanha utilizando elementos da cultura peruana (figura: 4) no ano de 2016. São dois 

parques industriais e 40.000 funcionários. Além disso, a empresa possui mais de 33 milhões 

de clientes no cartão Riachuelo, sendo essa atividade semelhante à modalidade bancária, um 

dos pilares de financiamento do seu processo de expansão no mercado. Na lógica da prática 

mercantil dessa atividade, concordamos com Santos (2008), quando esse coloca que as 

grandes lojas ou são sustentadas pelas estruturas bancárias ou então elas controlam os bancos. 

Portanto, percebe-se um intenso processo de financeirização. Ainda sobre esse aspecto, 

compreendemos que este modelo contribui para o forte endividamento da sociedade. Em 

concordância com Graeber (2016, p. 12) na seguinte afirmação: ―A dívida dos consumidores é 

a força vital da nossa economia. A dívida passou a ser central da política internacional. Mas 

ninguém parece saber exatamente como o que ela é, ou como pensá-la‖. 

 

Figura 4 – Campanha Riachuelo no Peru 

 
Fonte: Nova Coleção Riachuelo - Bastidores com Sophia Abrahão - 2016

12
 

 

Tais campanhas de publicidade como da figura acima, corroboram as estratégias de 

marketing junto aos grandes veículos midiáticos, se evidenciam como ferramenta capitalista 

na promoção do consumo, pois têm como objetivo despertar no consumidor o desejo e uma 

necessidade instantânea por determinado produto. Tal processo se dá pela alienação do 

consumidor, pela venda de uma falsa ideia de que a realização pessoal se encontra em ter ou 

                                                 
12

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=02qbpFT6Wps&t=10s 
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consumir uma mercadoria. Se tratando da indústria da moda, atualmente orientada pelo 

conceito de moda rápida (fast fashion), no qual os produtos devem ser fabricados a baixo 

custo e consumidos de forma imediata, assim, esses preceitos mercadológicos afloram com 

intensidade no seio da sociedade. Percebemos também, essas ações publicitárias embasadas 

pela baixa expectativa de vida do produto e na busca de novas ofertas (BAUMAN, 2007, p. 

31). Santos (2012, p. 51), partilha de compreensões análogas ao perceber o mundo 

globalizado ―com papel de comando atribuídos aos objetos‖, e seria tal ideologia mercantil 

contida nos objetos conduzida por profissionais de marketing. 

 

Considerações finais 
 

Sobre essas bases, percebemos que o setor varejista no Brasil cada vez mais vêm se 

apropriando do conhecimento geográfico para se articularem na economia urbana. A visão 

espacial, holística, própria à geografia representa para esses grupos empresariais enorme 

vantagem estratégica de leitura do espaço em meio às suas práticas mercadológicas. Nesse 

sentido, concordamos com Harvey (1992, p. 265) no sentido de que ―o aumento da 

competição em condições de crise coagiu os capitalistas a darem muita atenção às vantagens 

locacionais relativas‖ o que pode ser justificado devido à ―diminuição de barreiras espaciais‖, 

proporcionando aos capitalistas o poder de explorar, com bom proveito, minúsculas 

diferenciações espaciais. 

A utilização de tecnologias informacionais pelas empresas de comércio de varejo vem 

crescendo de forma considerável devido a sua capacidade em analisar o espaço de forma 

integrada, tornando-se ferramenta importante a serviço do capital ao mesmo tempo que 

provoca desigualdades no espaço geográfico. Duarte e Costa, et al (2016, p. 35), afirmam, ―o 

Geomarketing surge como um campo emergente na Geografia que pode auxiliar diversos 

setores econômicos na tomada de decisões estratégicas‖. 

A elaboração das estratégias locacionais de mercado das Lojas Riachuelo, objetivou a 

introdução de lojas em centros de consumo novo ou em qual já atuava e tivesse potencial para 

absorver consumidores sem causar impacto no faturamento das lojas existentes. Se mostra 

uma das bases nesse processo, o uso de geotecnologias no projeto de ampliação de mercado e 

vantagem competitiva. Durante o processo de expansão geográfica, ocorreu enorme captação 

de clientes para sua rede de cartões fidelizados, inclusive, no ano de 2008 culminou na criação 

de uma financeira chamada Mydway, operando como se cada loja física fosse uma agência 
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bancária. Assim, percebemos o uso das tecnologias de informação e a financeirização como 

pilares desses grandes grupos empresarias para se estabelecerer na economia urbana. 

Deve-se destacar também a disseminação de tecnologias, tais como smartphones, na 

potencialização dos fluxos, ao mesmo tempo que torna ainda mais complexa as interações 

espaciais, sendo a mobilidade marcante no período atual. As condições tecnológicas também 

vão permitir que grandes empresas e o Estado exerçam maior controle sobre a sociedade 

através do consumo, seja pela identificação de seus hábitos consumo, inclinações políticas ou 

deslocamentos no espaço. Por isso, a necessidade de se compreender estes processos de 

dominação que se acentuam. 
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Resumo:Localizado na região Sul do estado do Maranhão, ocupada entre os séculos XVIII, o município de 

Balsas, a partir do desenvolvimento de uma pecuária extensiva e uma pequena produção, promoveu o 

surgimento de diferentes atividades produtivas em sua estrutura urbano-regional. Essas atividades passaram a 

partir dos anos de 1960, por profundas transformações que redefiniram as suas características, a sua estrutura 

urbana e a sua dinâmica econômica, social e territorial. Nesse sentido, este texto tem como objetivo geral 

identificar, sobretudo, o dinamismo recente urbano-regional do município de Balsas, tendo como cenário os 

investimentos nos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços. 
Palavras-chave: Balsas; estrutura urbano-regional; investimentos; atividades econômicas regionais. 

 

 

Resumen:Situado en la región Sur del estado de Maranhão, ocupada entre los siglos XVIII, el municipio de 

Balsas, a partir del desarrollo de una pecuaria extensiva y una pequeña producción, promovió el surgimiento de 

diferentes actividades productivas en su estructura urbano-regional. Estas actividades pasaron a partir de los años 

1960, por profundas transformaciones que redefinieron sus características, su estructura urbana y su dinámica 

económica, social y territorial. En este sentido, este texto tiene como objetivo general identificar, sobre todo, el 

dinamismo reciente urbano-regional del municipio de Balsas, teniendo como escenario las inversiones en los 

sectores agrícola, industrial, comercial y de servicios. 

Palabras-clave: Balsas; estructura urbana-regional; inversiones; actividades económicas regionales 

 

 

Introdução 

 

Rangel (2005) assinalou que o desenvolvimento econômico no capitalismo se dá de 

forma cíclica e não-linear, através de flutuações das atividades econômicas, com a sucessão 

de períodos de forte crescimento ou de boom e períodos de crescimento reduzido, depressivo 

ou de crise profunda.  Partindo disso, nas últimas décadas, o Brasil passou por transformações 

econômicas, sociais e regionais. Conseguiu gerar um volume expressivo de empregos, 

aumento sistemático e real nos níveis salariais, aumento significativo na massa salarial com 

inclusão de milhões de pessoas no mercado de trabalho e expansão do consumo nas camadas 

de baixa renda na população brasileira.  

Conforme assinalam Espíndola (2016), Bielschowsky (2013) e Barbosa (2013), essas 

transformações foram possibilitadas por um ciclo de crescimento na economia nacional entre 

2003 e 2011. O crescimento acumulado, entre os anos de 2003 e 2012, do produto interno 
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bruto (PIB) foi de 42,1%. A taxa de desemprego saiu de 11,6%, em 2002, chegando a marca 

de 5,5% em 2012. E o índice de formalização do mercado de trabalho atingiu 54%, em 2012, 

da população ocupada (IBGE, 2016). 

Na esteira da economia nacional, o município de Balsas passou, também, por novas 

estruturações sociais e econômicas. Segundo IBGE (2016): o PIB passou de R$ 570,5 milhões 

em 2003, para R$ 2,51 bilhões em 2013; a massa salarial aumentou 403,9% entre os anos de 

2006 e 2014; a população ocupada dobrou de 2006 a 2014 e o número de empresas aumentou, 

no mesmo período, cerca de 42%. 

A partir dessas alterações dinâmicas, este texto tem o propósito de identificar o 

dinamismo recente urbano-regional do município de Balsas, tendo como cenário os 

investimentos nos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços. 

Para tanto, utilizar-se-á a categoria formação socioespacial
1
. Conforme Santos (1977), 

essa categoria foi inicialmente criada para compreender a evolução de uma sociedade dada em 

sua realidade concreta. A mesma não pode ser entendida sem a noção de espaço geográfico 

(produto e condição de reprodução das relações sociais), passando então a assumir o status de 

formação histórica e geograficamente localizada. Assim, cada formação socioespacial é 

singular, onde os processos gerais interagem com as características particulares, gerando 

combinações geográficas específicas
2
. 

Taticamente, o texto foi desenvolvido com base em critérios bibliográficos e 

documentais, fundamentado em fontes primárias, secundárias e pesquisas de campo de modo 

contextualizado. Recorreu-se a informações e dados dos relatórios técnicos do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Sistema de Estatística do Comércio 

Exterior do Agronegócio Brasileiro (AGROSTAT), aos relatórios técnicos da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) e ao banco de dados da Embrapa. As pesquisas de 

campo foram realizadas na cidade de Balsas (MA), em outubro de 2014 e março de 2017. 

                                                 
1
A categoria formação socioespacial, segundo Santos (1977), deve ser compreendida em nível nacional. Porém, 

para Mamigonian (1965), a mesma categoria pode ser aplicada na escala geográfica regional. Este levou em 

consideração as contribuições dos clássicos do marxismo, nas quais demonstraram que havia diferenças 

significativas nas forças produtivas e nas relações sociais de produção em seus países, dependendo da área 

geográfica analisada. Ou seja, no mesmo território nacional há peculiaridades regionais no desenvolvimento do 

capitalismo. Neste texto a formação socioespacial é referente não ao município de Balsas, mas sim a região Sul 

do Maranhão. Mais sobre a formação socioespacial do Sul do Maranhão em Cunha (2015). 
2
As combinações geográficas que são extremamente importantes para se ter uma aproximação fiel da realidade. 

Conforme Cholley (1964) essas combinações podem se três tipos: (i) aquelas que convergem de fatores físicos (a 

geomorfologia, a hidrologia etc.); (ii) aquelas de complexidade maior de ordem física e de ordem biológica (o 

cerrado); e (iii) aquela de ordem tridimensional, mais complicadas e muito mais requintadas de detalhes, de 

ordens físicas, biológicas e humanas (agricultura, indústria, comércio). 
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Ademais, além dessa breve introdução, apresentam-se adicionalmente a seção dois que 

é destinada a gênese de Balsas, sua estrutura produtiva e o surgimento da cadeia da soja. A 

seção três mostra a dinamismo econômico recente de Balsas, pós-2003 e na seção quatro 

fazem-se algumas considerações finais. 

 

A gênese de Balsas, sua estrutura produtiva e o surgimento da cadeia produtiva da soja 

 

A gênese do município de Balsas incorpora-se, internamente, a conjuntura da 

expansão do mercado interno da carne, demandada, fundamentalmente, da Bahia, da 

exportação de couro e seus derivados e no comércio da via de acumulação do vale do rio 

Parnaíba, rio Grajaú e rio Balsas. No final do século XIX, havia grandes propriedades de terra 

na margem direita do rio Balsas, pertencentes aos grandes fazendeiros de Riachão (MA). O 

Porto das Caraíbas era via indispensável de fazendeiros, vaqueiros e viajantes para articulação 

entre a produção, o abastecimento e a comunicação entre essas fazendas. 

Logo o porto se torna um entreposto comercial, onde desciam e subiam mercadores, 

que dentro das balsas, negociavam seus produtos com povoados mais remotos entre o rio 

Balsas e o rio Parnaíba. Essas tênues relações comerciais atraíram um pequeno núcleo de 

população que se fixou no local. Essa fixação ocorreu no meio dos latifúndios pecuaristas 

extensivos (BARBOSA, 1959; COELHO NETO, 1979) e surgiram pequenas propriedades 

com criações e plantações de produtos destinados à subsistência familiar.  

Esses pequenos produtores fabricavam seus próprios instrumentos e utensílios 

artesanais de trabalho derivados do couro em geral, redes que geralmente eram feitas de 

algodão e fabricadas em tear local, praticavam uma produção como: animais de pequeno porte 

- aves, porcos, caprinos entre outros; e feijão, mandioca, arroz e compartilhavam instrumentos 

e equipamentos de produção de forma comunitária (COELHO NETO, 1979; BARBOSA, 

1959). Chegavam famílias com seus agregados e ex-agregados dos grandes proprietários para 

fixarem residência, devido à disponibilidade de terras e ao comércio local, cujos produtos 

eram levados às cidades de Carolina (MA), Floriano (PI) e Teresina (PI), e às características 

físicas e biológicas do rio Balsas. 

Nas chapadas, o solo não era propício para o desenvolvimento de uma agricultura 

tradicional. Estas áreas eram utilizadas para a criação de gado, suínos e eqüinos. O couro era 

curtido e comercializado para fazer sapatos e utensílios. O leite de coco da chapada era 
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utilizado na comida e para produção de azeite e/ou gordura. O pequi era usado para fabricar 

sabão artesanal.  

Os fluxos das viagens de subida e descida do rio Balsas foram aumentando 

substancialmente, logo, fez-se necessário um maior número de embarcações para atender à 

demanda da produção para a circulação comercial no porto de Balsas. As forças produtivas e 

a ampliação das relações comerciais locais e regionais fizeram pressão e geraram demanda na 

navegação fluvial, com isso, em 1905, o governo estadual autorizou a concessão dos serviços
3
 

para a construção de uma hidrovia entre o Porto de Flores, no rio Parnaíba, e o Porto Caraíba, 

no rio Balsas, à empresa Oliveira, Pearce e Cia., o que consolidou a navegação no rio Balsas, 

tornando-o uma via de acumulação.  

Os grandes fazendeiros também eram, fundamentalmente, os grandes comerciantes, e 

o excedente econômico nasceu da produção agrícola e acumulou-se nas mãos dos 

comerciantes via sistema subida-descida do rio Balsas (MA). As balsas traziam a produção 

das fazendas e das pequenas propriedades até o porto, de onde era transportada de caminhão 

até mercados consumidores – Riachão (MA), Carolina (MA). Essa movimentação da 

produção e do comércio motivou a presença de sírios e libaneses vindos de São Luís (MA)
4
.  

Esses imigrantes fundaram a primeira charqueada, por volta de 1932, que tinha a 

capacidade de abater 50 cabeças por dia, explorando a criação de gado na região. Isso forçou 

o governo estadual a ceder vantagens e isenções por cinco anos para a charqueada, como 

também a fazer a exportação do gado abatido e seus derivados - charques, sebos, tripa 

salgada, mortadelas, chifres etc., por decreto. Também foi construído um depósito para 

armazenamento de couro, que depois de beneficiado seria exportado via fluvial (COELHO 

NETO, 1979). 

Pode-se afirmar que a gênese de Balsas tratou-se do estabelecimento de unidades 

produtivas baseada na pecuária extensiva (no conjunto de renda trabalho e renda produto) e 

                                                 
3
As concessões de serviços de utilidade pública - eletricidade, gás, telefones, transportes urbanos, esgotos, 

transportes ferroviários e marítimos - no Brasil já assumiram algumas formas institucionais. Na época, assim 

como pelo país adentro, esses serviços eram concedidos a empresas privadas estrangeiras. Em 1952, a empresa 

Oliveira, Pearce e Cia. deixou de operar na região (RANGEL, 2005, p. 715). 
4
Esses não formavam colônias ou grupos homogêneos fechados, geralmente casavam-se com as filhas das 

famílias mais ricas e aumentavam o seu patrimônio. Os pioneiros, José e Elias Kury, formaram famílias com 

Coelhos e Regos. O poder econômico e político sempre gravitou em torno dessas famílias. Nesse aspecto em 

poucas ocasiões o poder municipal esteve fora do controle delas. E um representante dos Coelhos foi 

Governador do Maranhão. 
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por outro lado, de pequenos agricultores, artesões e pequenos comerciantes que foram 

fundamentais para a gênese de estruturas produtivas no municípios de Balsas. 

Na esteira do processo de industrialização brasileira, mais precisamente em Balsas 

(MA), no final da década de 1960, forjam-se iniciativas por parte do estado, como crédito, 

controle e aprimoramento da produção sobre o pretexto de preços acessíveis para alimentação 

do mercado interno - massas urbanas - sobretudo nos alimentos considerados básicos, como 

arroz, carne etc., já que a maioria dos produtos da agricultura era voltada à exportação. 

A formação socioespacial sul maranhense e em particular Balsas se especializa no 

arroz, que se torna o produto mais produzido, e toda produção é escoada para Anápolis pela 

recém inaugurada Bélem-Brasília (VALVERDE, 1963). A acumulação de capital, por parte 

dos fazendeiros - que eram os comerciantes maiores - gerou um capital ocioso que esperava 

por novas oportunidades de investimentos. Esses fazendeiros-comerciantes detinham 

privilégios oligopólicos sobre os produtos, surgindo condições favoráveis para criação de 

usinas de arroz que, consequentemente, geraram as fazendas de soja, que contou com um 

elemento fundamental: os migrantes do sul do país. Essas são as principais origens da cadeia 

produtiva da soja na região sul do Maranhão. 

No início dos anos 1970, iniciam-se as ―escadas das chapadas‖, no sul do Maranhão, 

pelos imigrantes originários do sul do Brasil - gaúchos, catarinenses e paranaenses - que 

fixaram-se nos platôs planos dos gerais de Balsas. Com abertura do complexo rural, eles 

vieram (i) atrás de terras para todos os membros das famílias
5
 e (b) crédito subsidiado pelo 

Estado para a modernização das atividades agropecuárias tradicionais (arroz) e para a 

produção de culturas modernas (soja). 

Os pioneiros trouxeram novas estratégias produtivas e econômicas e representaram um 

novo modal de aproveitamento do solo, principalmente nas chapadas, áreas subaproveitadas 

pelos fazendeiros de gado e pelos pequenos agricultores balsenses. Esses pioneiros se 

fixaram, em Balsas, em busca de terra. Com crédito facilitado, adquiriram tratores, esteiras, 

caminhões, colheitadeiras e os demais implementos agrícolas para o cultivo de arroz. Em 

1977 foi realizada a primeira plantação de soja do estado do Maranhão. Foram plantados 32 

hectares com produção 55 toneladas (CONAB, 2016), sendo enviadas para São Luís (MA), 

Fortaleza (CE). A colheita de soja não foi boa, porque as sementes oriundas do Rio Grande do 

                                                 
5
Informações retiradas de entrevista realizada com Antídio Sandri, um dos pioneiros e proprietário das Fazendas 

Reunidas em Balsas - MA, em outubro de 2014 e março de 2017. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1182 

Sul não eram adequadas para o Cerrado e era necessário preparar a terra e descobrir sementes 

apropriadas para as características edafoclimáticas do Maranhão (CUNHA, 2015). 

A primeira semente de soja, adaptada ao cerrado maranhense foi desenvolvida com 

ajuda do pesquisador da Embrapa, Irineu Alcides Bays. Uma unidade foi instalada, em 1986, 

onde a centralidade da atividade foi o melhoramento de sementes. A partir da década de 1990, 

com o advento da agricultura modernizada e, posteriormente, com a consolidação da cadeia 

produtiva da soja, houve transformações econômicas e sociais nítidas na região sul do estado.  

Vale lembrar que até 1990, Balsas nem aparecia entre as dez maiores cidades da região sul do 

estado. De 2000 a 2010, o crescimento do PIB do município de Balsas é significativo, 

crescendo a taxas superiores a 77% anualmente, e hoje se coloca na quarta posição referente 

ao PIB do Maranhão.  

O crescimento do PIB de Balsas
6
 está ligado, também, à produção de soja. Isso porque 

existiram dois momentos da implantação da soja na região: (i) migrações de produtores 

sulistas para cidade de Balsas em busca de terra barata (1972/1990); (ii) chegada de grandes 

empresas de capitais nacionais (SLC, ABC) e multinacionais (Bunge, Cargill, Louis Dreyfus 

e Multigrain), a partir de 1990, incorporando inovações tecnológicas, mecanização e 

utilização de insumos modernos (fertilizantes, adubos e corretivos de solo), além de 

estratégias de competitividade empresarial, políticas industriais, que foram as responsáveis 

por esse avanço na produção e na produtividade
7
. 

Em termos gerais, pode-se afirmar que o comportamento dos setores econômicos no 

município de Balsas apresentou, historicamente, desempenho diferenciado com avanços e recuos. 

Entretanto, cabe perguntar: qual foi o dinamismo das atividades econômicas do município de 

Balsas, pós-2003? Qual o impacto na estrutura urbano-regional? 

 

 

                                                 
6
Balsas é responsável por 38% da produção de soja no estado do Maranhão. Ver Cunha (2015) que detalha a 

gênese e o desenvolvimento da cadeia produtiva da soja no sul do Maranhão. 
7
Ademais, outras empresas fazem as atividades complementares: de insumos agrícolas - Bunge Fertilizantes de 

São Luís/MA, Fertipar Fertilizantes do Maranhão, Yara em Imperatriz/MA e Heringer; de máquinas agrícolas - 

John Deere, Massey Ferguson; biotecnologia e genética - Embrapa, Monsanto, SP Sementes: Nidera Sementea. 

Os efeitos multiplicativos se apresentam, também, nas: empresas exportadoras e importadoras; estruturas de 

intermediação; corretoras, assessorias de gestão financeira; consultorias de agromercados; consultorias 

contábeis; empresas de monitoramento de processos e produtos; serviços de engenharia, agrimessura, 

terraplanagem e conservação de solo; firmas de ecoturismo e turismo rural etc. Em Balsas, com a dinâmica da 

soja, surgiu a maior rede de supermercado do Nordeste, exclusivamente de capital endógeno, os supermercados 

Mateus. Para mais, esses investimentos, por sua vez, promoveram efeitos multiplicativos associados aos serviços 

vinculados à logística de exportação/importação, hotelaria, turismo e etc. 
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O dinamismo econômico urbano-regional do município de Balsas pós 2003 

 

A partir de 2003 houve um ciclo de crescimento na economia do Brasil resultante de 

combinações de elementos endógenos e exógenos. Esses elementos repercutiram em 

inversões produtivas baseadas em expansão, diversificação e inovação, entre eles destacam-

se, segundo Espíndola (2016) internamente: (i) o crescimento do mercado interno; (ii) a 

evolução do crédito; (iii) os investimentos públicos e privados. Os externos, assinala 

Bielschowsky (2013): (i) a alta liquidez financeira mundial; (ii)a taxa baixa de juros no 

mundo; (iii) investimentos externos diretos (IED); e (iv) a elevada demanda mundial por 

produtos agroalimentares e minerais proporcionaram 
8
. 

Desta forma, no período entre 2003 e 2013, o PIB do estado do Maranhão cresceu 

366,5%, passando da casa dos R$ 18,4 bilhões para R$ 67,5 bilhões. Em termos de taxas de 

crescimento, conforme demonstra o Gráfico 1, passou de 4,3%, em 2003, para 8,7%, em 

2010; enquanto a taxa brasileira aumentou de 1,1% para 7,5%. O crescimento, entre 2003 (R$ 

570 milhões), e 2013 (R$ 2,513 milhões), do PIB de Balsas, a preços correntes, aumentou 

certa de 4,5 vezes.No mesmo período, a taxa de crescimento do PIB do município de Balsas 

cresceu de 29,23%em 2003, para 43,2% em 2008, e em 2012 alcançou 30,88%. (IBGE, 

2016)
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
Barbosa (2013) explica que a política econômica (Lula e Dilma) foi marcada pela evolução dos termos de trocas 

internacionais do Brasil, redução da fragilidade da economia brasileira, aumento da massa e dos níveis salariais e 

redução da taxa de desocupação, inclusão social via programas sociais (bolsa família), aumento da facilidade e 

do volume de crédito, entre outros. 
9
A análise comparativa das valorações de receitas cambiais verifica-se que as exportações maranhenses 

evoluíram de US$ 739,8 milhões, em 2003, para US$ 2,79 bilhões no final de 2014, apresentando um 

crescimento acumulado perto de 370% considerando o período total. No caso de Balsas, as vendas externas 

saltaram de US$ 74,1 milhões em 2003, para US$ 390,9 milhões em 2013 (BRASIL, 2016).Houve diminuição 

das exportações do Maranhão somente nos anos de 2009, devido crise mundial (por causa da crise do subprime 

americana) e 2012-2013, causado pela retração da economia nacional (BRASIL, 2016).  
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Gráfico 1 – Taxa Anual de Crescimento do PIB – Brasil, Maranhão e Balsas 
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Fonte: IBGE (2016). Elaboração: autor 

 

Em relação ao PIB per capita, Balsas manteve-se acima da média nacional e da média 

estadual. No período entre 2003 e 2013 o crescimento acumulado atingiu 325%. No início 

desse intervalo de tempo marcava R$ 8. 662,73 por habitante e no final subiu para R$ 22. 

204,86. Para mais, o Balsas, em 2013, obteve a terceira posição no ranking dos PIB`s do 

estado do Maranhão. Na região Sul do Maranhão, Balsas ocupa a segunda posição ficando 

apenas atrás de Imperatriz (IBGE, 2016). O PIB de Balsas representou, em 2013, 3,7% de 

toda economia do estado do Maranhão
10

. 

A dinâmica setorial da economia de Balsas (ver gráfico 2), o ramo de comércio e 

serviços representava 58,8% em 2003 e em 2012 permaneceu com o mesmo índice, entretanto 

em preços correntes houve aumento de 3,3 vezes. Em 2003, o setor participava com R$ 335,6 

milhões e, em 2012, R$ 1,12 bilhão. A agropecuária representava 23,8% (R$ 136 milhões), do 

PIB em 2003 e passou para 26,7% (R$ 671,3 milhões), em 2013. Esse dinamismo também se 

repete no setor da indústria. Em 2003 apresentava um índice de 6,3% do PIB, que em valores 

                                                 
10

O PIB per capita do Brasil e do Maranhão, respectivamente, em 2013, atingiram R$ 6.116,00 e R$ 9.948,43. A 

região Sul do Maranhão possui três municípios entre os quarto maiores PIB‘s estaduais. Imperatriz ficou com a 

segunda posição com R$ 5,03 bilhões e Açailândia o quarto lugar com R$ 1,57 bilhão, ambos em 2013. São 

Luís, a capital do estado, obteve o primeiro lugar, em 2013, alcançando R$ 23,1 bilhões (IBGE, 2016). Ademais, 

em 2013, o PIB per capita de Balsas alcançou o segundo lugar geral no estado, perdendo somente para Tasso 

Fragoso que obteve R$ 88.648,66. É importante salientar que o município de Tasso Fragoso, no Sul do estado, 

representa baixa densidade demográfica (1,78 hab/km
2
) e sua economia está fundamentalmente ligada à 

produção de grãos de soja, uma vez que, em 2013, ficou em segundo lugar no estado com uma quantidade 

produzida de 322, 3 mil toneladas (IBGE, 2016). 
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correntes significava R$ 36,5 milhões. Esse mesmo índice, em 2013, atingiu a marca de 

10,2%, que foram auferidos em R$ 258,7 milhões
11

. 

 

Gráfico 2 –  Participação das atividades econômicas no PIB de Balsas 
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Fonte: IBGE (2016). Elaboração: autor 

 

O dinamismo econômico urbano-regional tanto do Maranhão como de Balsas 

(ilustrado pela participação do valor adicionado na agropecuária, na indústria, no comércio e 

                                                 
11

Essa dinâmica setorial foi estimulada por: na agropecuária- o aumento da participação do Brasil no mercado 

internacional de soja em grãos (19,8 milhões de toneladas em 2003, para 44,5 milhões de toneladas em 2014). 

Em Balsas a produção de soja elevou-se de 216 mil toneladas de grãos de soja em 2003 para 386,1 mil toneladas 

em 2013 (IBGE, 2016), e as exportações de grãos de soja somaram, em 2013, R$ 360,8 milhões (BRASIL, 

2016). Espíndola; Cunha (2015) assinalam esse desempenho foi proporcionado mais que a combinação de 

elevação da demanda externa e dos preços, o crescimento da produção e das exportações está assentado em três 

grandes combinações que se interrelacionam: (i) a consolidação da soja como importante fonte de proteína 

vegetal, especialmente para atender a demanda do agronegócio de carnes; (ii) a criação de um Sistema Nacional 

de Inovação; e (iii) as vantagens comparativas naturais dinâmicas; na indústria e no setor de comércio e serviços 

–o dinamismo se justifica, entre outros investimentos, por IED realizados na região de Balsas em função das 

etapas pré e pós-porteiras das fazendas. Por exemplo, a Agrenco investiu US$ 150 milhões em um complexo no 

sul do Maranhão, para armazenamento e esmagamento de soja e produção de biodiesel e etanol, utilizando grãos 

produzidos no Maranhão, Tocantins, Piauí e norte do Mato Grosso. Desse total, US$ 10 milhões, só em silos 

para armazenar soja em Balsas. A ABC Inco, do Grupo Algar, a investir R$ 220 milhões em um complexo 

industrial em Porto Franco, no sul do Maranhão, com capacidade para processar 650 mil toneladas de soja por 

ano, que começou operar em 2007 (CUNHA, 2014). A empresa Notaro Alimentos investiu R$ 146 milhões em 

um complexo industrial avícola em Balsas. Vale lembrar que capitais estrangeiros vêm se expandindo 

territorialmente no Maranhão. Entre eles: o grupo Bunge & Born, responsável pelo projeto Sanbra Maranhense 

S. A. ligado à atividade pecuária. Recentemente, a Alcoa (EUA) investiu 25% dos R$ 3,6 bilhões na usina 

hidrelétrica de Estreito no sul do Maranhão. Em 2013, no município de Imperatriz, foi inaugurada uma fábrica 

da Suzano Papel e Celulose que teve investimento inicial de US$ 2,3 bilhões (CUNHA, 2014). Ademais, rede de 

supermercados Mateus investiu R$ 150 milhões na construção de um centro de distribuição em Davinópolis 

(MARANHÃO, 2012). 
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nos serviços), teve impacto direto na geração de empregos
12

. Entre 2006 e 2014, a geração de 

emprego formal no município de Balsas cresceu de 8.866 para 17.971, no acumula cresceu 

mais de 100% (IBGE, 2016). A População ocupada, no mesmo período, cresceu cerca de 

100%, saiu de 10.079 para 20.092. A maioria dos empregos criados foram absorvidos pelo 

setor de comércio e serviços (61,5%), seguido pelo ramo da agropecuária (26,1%) e pela 

indústria (11,3%) (IBGE, 2016).Assim sendo, mudança significativa ocorreu na massa 

salarial, entre 2006 (R$ 77,6 milhões) e 2014 (R$ 338,3 milhões), houve um aumento 

absoluto de R$ 255,7 milhões, com nível salarial médio de R$ 1.152,88 (IBGE, 2016). Isso 

foi possibilitado pelo crescimento de empresas no município. Em 2006, eram 1.436 unidades 

ativas, entretanto, em 2014, esse número passou para 2.020 unidades (IBGE, 2016).  

Por fim, esse desempenho econômico, também, teve impacto direto na dinâmica 

populacional do estado e na estrutura urbano-regional do município de Balsas. Do ponto de 

vista populacional, a população do estado do Maranhão é de 6,5 milhões de pessoas, e 

apenas,63,07% delas concentram-se nas áreas urbanas, sendo a menor taxa de urbanização do 

país. Em termos evolutivos, a população do estado passou de 5,6 milhões de habitantes, em 

2000, para 6.574.789 habitantes, em 2010, ou seja, em apenas 10 anos a população do estado 

aumentou em um milhão de pessoas (IBGE, 2010). Em Balsas, em 1991, a população era de 

41,6 mil habitantes, em 2003, passou para 60,1 mil, e em 2010, atingiu 83.528 habitantes, em 

30 anos a população cresceu mais 100% (IBGE, 2010)
13

.  A taxa de urbanização passou de 

73,55%, em 1991, para 87,12%, em 2010
14

.  

 

                                                 
12

Holanda (2014, p. 2 e 3) assinala que ―o crédito direcionado ao financiamento imobiliário e de bens de 

consumo duráveis também teve significativa influência como fonte geradora de dinamismo à economia do 

Estado. Entre 2006 e 2010, a modalidade de crédito para aquisição de imóveis deu um salto, de R$ 26 milhões 

para R$ 305 milhões no período. Com isso, entre 2003 e 2010, a taxa média anual de crescimento da economia 

maranhense foi de 5,8%, acima da média nacional (4,6%). Tanto no plano estadual como no nacional houve 

recuo na taxa de desocupação, porém no Maranhão esse foi menos significativo: a taxa de desocupação nacional 

recuou de 15,3% em 2000 para 7,6% em 2010, enquanto que no Maranhão o indicador registrou redução menor, 

de 11,8% para 8,7%‖. 
13

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 4,17%. O estado do 

Maranhão, esta taxa foi de 1,53%, enquanto o país foi de 1,63%, no mesmo período. Entre 2000 e 2010, a 

população de Balsas cresceu a uma taxa média anual de 3,34%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo 

período (IBGE, 2016). 
14

Essa alta taxa de urbanização em Balsas, derivada da dinâmica econômica do país, do Maranhão e da região sul 

do estado, proporcional significativo aumento em vários indicadores econômicos e sociais. Por exemplo, a frota 

de veículos saiu de 8.181 unidades, em 2005, para 41.869, em 2014 (IBGE, 2016). Entretanto, está ocorrendo 

impactos sociais e ambientais, entre eles: (i) crescente periferização e crescente desordenamento urbano da 

cidade; (ii) poluição sonora e visual; (iii) problemas com infraestrutura e mobilidade urbana; (iv) 

desabastecimento de águas e coleta de lixo. 
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Considerações Finais 

 

Este texto procurou demonstrar a  dinâmica recente da economia da estrutura urbano-

regional do município de Balsas, localizado na região sul  do estado do Maranhão. Para tanto, 

discutiu-se o processo de ocupação dessa área territorial e o papel desempenhado pela 

pecuária extensiva e pela pequena produção na constituição das estruturas produtivas. Essas 

estruturas produtivas, juntamente com a economia brasileira e maranhense passaram, a partir 

de 1960, em virtude das medidas políticas institucionais adotadas pelo Governo Federal, por 

profundas transformações que se traduziram em avanços e recuos de alguns segmentos da 

estrutura produtiva localizada  no urbano-regional de Balsas.  

Esses avanços e recuos impactaram a estrutura urbano-regional dos setores 

agropecuário, industriais, comerciais e de serviços o que, por sua vez, possibilitou uma nova 

dinâmica econômica, populacional. Cabe ressaltar que foram os fatores geoeconômicos, 

decorrentes dos novos investimentos setoriais, que determinaram essa ―nova‖ dinâmica urbana-

regional e não apenas a expansão da cadeia produtiva da soja localizada na região Sul do estado 

do Maranhão. 

Cabe lembrar que uma formação socioespacial concreta não se reduz, simplesmente, a 

homogenia de suas próprias forças produtivas e nem as suas próprias relações sociais de 

produção dominantes. As diferentes formas de produção e reprodução (material, política, 

natural, jurídica) não caminham concomitantemente, cada uma tem seu passo, seu ritmo. Cada 

uma sua temporalidade no mesmo espaço. E essas formas de produção juntos com as relações 

que produzem, se combinam com outras forças produtivas e relações de produção derivadas, 

transpostas de outras formações socioespaciais. 
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Resumo:Nesse artigo buscou-se realizar um breve panorama da inovação tecnológica no setor secundário da 

economia, o qual tem como objetivo evidenciar qual é o papel da inovação tecnológica na contemporaneidade, 

bem como analisar como se estabelece o quadro de inovação nas indústrias brasileiras. A metodologia utilizada 

para a presente análise, pautou-se na busca por bibliografias de cunho teórico-conceituais, em especial sobre o 

papel da inovação tecnológica, de modo que os dados foram extraídos da Pesquisa de Inovação (PINTEC), bem 

como realizou-se uma classificação dos ramos industriais intensivos em tecnologia. Obteve-se como resultado o 

dado que o setor industrial brasileiro possui quadros de inovação muito inferiores aos dos países de economia 

central analisados, reforçando seu papel periférico na Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 
Palavras-chave:Inovação tecnológica; Setor Industrial; Brasil; Divisão Internacional do Trabalho.  

 

 

Resumen:En este artículo se buscó realizar un breve panorama de la innovación tecnológica en el sector 

secundario de la economía, en el que tiene como objetivo evidenciar cuál es el papel de la innovación 

tecnológica en la contemporaneidad, así como analizar cómo se establece el cuadro de innovación en las 

industrias brasileñas. La metodología utilizada para el presente análisis, se basó en la búsqueda de bibliografías 

de cuño teórico-conceptuales, en especial sobre el papel de la innovación tecnológica, de modo que los datos 

fueron extraídos de la Investigación de Innovación (PINTEC), así como se realizó una clasificación de las ramas 

industriales intensivas en tecnología. Se obtuvo como resultado el dato que el sector industrial brasileño posee 

cuadros de innovación muy inferiores a los de los países de economía central analizados, reforzando su papel 

periférico en la División Internacional del Trabajo (DIT). 

Palabras Claves:Innovación tecnológica; Sector de Industria; Brasil; División Internacional del Trabajo 

 

 

Introdução 

 

A inovação desempenha um papel de destaque no modo de produção capitalista, 

influenciando fortemente os papéis desempenhados na Divisão Internacional e Territorial do 

Trabalho. Assim, é extremamente relevante considerar o entrelaçamento existente entre a 

indústria e as inovações tecnológicas. 

Com a reestruturação produtiva do capital, houve a ampliação da mobilidade 

geográfica, tendo a indústria capacidade de se instalar em lugares longínquos de sua sede. É a 

indústria que produz grande parte da riqueza e, dessa forma, as regiões passaram a competir 

para receber novas indústrias e, diante dessa realidade, quanto melhores as condições gerais 
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de produção oferecidas por uma região ou por uma cidade, maiores seriam as possibilidades 

de atração das atividades industriais, sendo a tecnologia fundamental para esse processo. 

Tal temática justifica-se na medida em que políticas de inovação tecnológica podem 

promover, desde que bem conduzidas, o tão almejado desenvolvimento de base territorial. No 

tocante ao objetivo geral desse artigo almeja-se evidenciar qual é o papel da inovação 

tecnológica na contemporaneidade, bem como analisar como se estabelece o quadro de 

inovação nas indústrias brasileiras.  

Dessa maneira, os objetivos específicos são: Evidenciar o papel das inovações 

tecnológicas na contemporaneidade, sob à luz dos contributos teóricos de autores que tenham 

uma linha schumpeteriana; analisar como se estabelece o cenário das inovações nas indústrias 

brasileiras, realizar uma breve comparação da realidade da inovação industrial brasileira com 

a dos países de economia central. 

A metodologia utilizada para a presente análise, pautou-se na busca por bibliografias 

de cunho teórico-conceituais, em especial sobre o papel da inovação tecnológica. Os dados 

foram extraídos da Pesquisa de Inovação(PINTEC). 

Na presente metodologia, utilizou-se também da compatibilização adotada pelo autor 

para classificar os níveis de intensidade tecnológica,  o qual subdivide os setores industriais 

em dois grupos, os de maior e os de menor intensidade tecnológica e, a partir dessa 

estruturação, tem-se a seguinte classificação: Setores da indústria de maior intensidade 

tecnológica: Mecânica; Material elétrico e de comunicações; Material de transporte; Química, 

produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, sabões e velas. Setores da indústria de 

menor intensidade tecnológica: Têxtil, Vestuário, artefatos de tecidos e calçados; Produtos 

alimentícios, bebidas e álcool etílico; Produtos minerais não metálicos; Metalúrgica; Madeira 

e mobiliário; Papel e papelão, editorial e gráfica; Borracha, fumo, couros, peles, similares e 

diversas; Produtos de matérias plásticas e Extrativa mineral. 

 

O papel da inovação no desenvolvimento econômico/industrial: notas para um breve 

debate. 

 

A centralidade das atividades econômicas e produtivas durante o século XX foi 

fundamentalmente norteada pela industrialização e seus padrões rígidos de produção 

derivados da Segunda Revolução Industrial. A partir de meados de 1970, emerge o meio 
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técnico-científico-informacional estabelecendo o progresso da divisão do trabalho com 

significativas transformações nos sistemas produtivos. Essa mudança exige inovação dos 

padrões e impulsiona o sistema de conhecimento e tecnologia. 

Sobre o estudo das estratégias de inovação, Hasenclever e Tigre (2002) assinalam que 

é um tema relativamente novo na literatura sobre a Economia Industrial, sendo a corrente 

institucionalista-schumpeteriana a principal corrente teórica. Nessa perspectiva, há uma 

ênfase na empresa, nos setores industriais e nas relações com outros agentes econômicos. 

Ainda, há de se mencionar que tal corrente compreende a empesa como um organismo vivo 

em constante mutação, a qual recebe influências de seu ambiente, e ao mesmo tempo, é capaz 

de transformá-lo ou criar novos mercados ou indústrias a partir da introdução de inovações 

tecnológicas.  

 A relevância da ciência e as práticas tecnológicas na nova sociedade do conhecimento 

são consideradas fatores indispensáveis para a competitividade e desenvolvimento das 

economias globais. Faz-se necessário recorrer à inovação para sistemas produtivos voltarem a 

competir nos nichos de mercado. A mudança acompanhada das demandas sociais são agentes 

fundamentais para se buscar apoio da produção e atingir, a partir do qual, sucesso em 

determinado segmento econômico. 

Freeman (1984) corrobora que existe uma conexão profunda e extremamente 

importante entre os avanços na ciência fundamental e as inovações, embora ela seja difícil de 

relacionar ao estudo da Economia. Mamigonian (1982) apoia esta visão e entende que na 

ideologia econômica contemporânea, o progresso técnico "deus ex-machina" e o aumento do 

rendimento são os objetivos dos modelos econômicos. 

Assim, enfatiza-se que na contemporaneidade, há um peso crescente da inovação no 

modo de produção capitalista. Nesse sentido, Possas (2002) afirma que a concorrência implica 

no surgimento permanente e endógeno de diversidade no capitalismo, de modo que importa 

mais a criação de diferenças por meio das inovações, do que sua eliminação, mesmo que 

tendencial, como nos enfoques clássico e neoclássico.  

O mesmo autor afirma que  

[...] as estruturas de mercado são relevantes, mas não são algo único e 

imutável, pois tanto podem condicionar, com maior ou menor intensidade, as 

condutas competitivas e as estratégias empresariais, como podem ser por 

essas modificadas, de forma deliberada e às vezes até profunda (no caso de 

inovações chamadas de radicais), as quais afetam fortemente o 

funcionamento de vários mercados. Na sequência, esse indica que tais 
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mudanças devem ser consideradas como inteiramente normais, e não 

excepcionais, podendo apresentar características evolutivas mais ou menos 

regulares, como nas situações tratadas pelas noções de ciclo industrial e ciclo 

de produto. (POSSAS, 2002. p.420) 

A partir do exposto, Mendes (2010) advoga que as mudanças trazidas pelas novas 

tecnologias no bojo do paradigma de ―especialização flexível‖ (robôs, automação flexível, 

telecomunicações, informática, entre outras) têm ocasionado profundas e rápidas 

transformações no sistema produtivo e organizacional das indústrias e das empresas, 

principalmente no que tange ao conteúdo de conhecimento, informação, Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e aprendizagem, os quais estão agregados aos processos de 

produção e aos produtos. 

 Para Vale (2012), com a ascensão de um processo flexível, a teoria de crescimento 

econômico neoclássica foi sendo abandonada em favor de outras orientações teóricas, as quais 

privilegiavam o estudo de mudanças estruturais e a explicação das transições do sistema 

capitalista e como estas influenciaram no desenvolvimento econômico regional e local. 

No tocante aos teóricos que privilegiam a inovação como cerne do debate para o 

desenvolvimento industrial, Mamigonian (1982) enfatiza a utilização de Kondratiev, pois este 

atribui à inovação como sendo a força motriz que promove mudanças quantitativas e 

qualitativas nas relações sociais de produção, bem como na organização do sistema produtivo. 

Rosenberg e Frischtak (1983) colocam em cena outro importante autor para os estudos 

do mundo da indústria, Schumpeter, uma vez que apontam que este vê as inovações 

tecnológicas como o principal fator de mudanças, estando no centro, tanto da instabilidade 

econômica, quanto do crescimento, movendo-se de flutuações em inovações, para flutuações 

em investimento. 

 Freeman (1984) argumenta que, na teoria de Schumpeter, a capacidade e a iniciativa 

dos empresários, apoiados nas descobertas de cientistas e inventores, criam oportunidades 

totalmente novas para investimentos, crescimento e emprego. Os lucros que se originam 

dessas inovações constituem, pois, um impulso decisivo para novas ondas de crescimento, 

agindo como sinal para um enxame de imitadores.  

Possas (2002) indica que a concorrência schumpeteriana ancora-se numa visão 

dinâmica e evolucionária do funcionamento da economia capitalista, como baseada num 

processo ininterrupto de introdução e difusão de inovações em sentido amplo, isto é, de 

quaisquer mudanças no espaço econômico onde essas empresas operam, sejam essas 
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mudanças nos produtos, nos processos produtivos, nas fontes de matérias-primas, nas formas 

de organização produtiva, ou nos próprios mercados, inclusive em termos geográficos. 

Assim,  

Nesse sentido, inovação é entendida como resultado da busca constante de 

lucros extraordinários, por meio da obtenção de vantagens competitivas 

entre as empresas que procuram se diferenciar uns dos outros nas mais 

variadas dimensões do processo competitivo, tanto os tecnológicos, quanto 

os de mercado (processos produtivos, produtos, insumos, organização, 

mercados, clientela, serviços-pós-venda. (POSSAS, 2002, p. 418). 

Hasenclever e Tigre (2002) indicam que para a corrente schumpeteriana, os aspectos 

pertinentes não são mais as estruturas de mercado ou as características tecno-econômicas da 

indústria, mas sim aquelas relacionadas ao ambiente econômico ou regime das empresas. Para 

os autores, Schumpeter divide em dois modelos empresariais de inovação, o da pequena 

empresa emergente (empreendedor), e a grande empresa (rotineiro) estabelecida, a qual 

introduz inovações rotineiramente a partir de suas atividades de P&D. 

Besanko et al (2006) afirma que Schumpeter acreditava que a inovação faz com que a 

maioria dos mercados evolua de uma forma característica. Qualquer mercado tem momentos 

de quietude comparativa, quando as empresas que desenvolvem, produtos, tecnologias, ou 

competências organizacionais, obtém lucros econômicos superiores. Esses períodos de 

quietude são pontuados por choques ou descontinuidades fundamentais que destroem as 

velhas fontes de vantagem e as substituem por novas. Os empresários que tiram vantagens das 

oportunidades que os choques criam, conseguem lucros positivos no próximo período de 

quietude comparativa. 

Neste ponto, é de fundamental importância pontuar que, embora hajam algumas 

dissonâncias entre Schumpeter e Kondratiev, ambos se ancoram na inovação como a causa de 

alterações no modus operandi do sistema produtivo. 

Após a rápida explanação sobre a importância da inovação para os teóricos 

supracitados, volta-se agora para a inovação inserida na perspectiva empresarial. Desse modo, 

Freeman (1984) assinala que quando se coloca no mercado um produto ou processo 

decorrente da inovação, os lucros gradualmente diminuem pela concorrência até que a 

recessão se estabeleça e todo processo pode ser seguido pela depressão, antes que o 

crescimento se reinicie com uma nova onda de inovação técnica, mudanças sociais e 

organizacionais. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1194 

Hasenclever e Tigre (2002) balizam que para uma tecnologia ser amplamente 

difundida, precisa adotar padrões de produção e de uso. Em outras palavras, precisa dispor de 

técnicas de produção e técnicas de uso, de um sistema técnico já constituído que vai permitir a 

utilização, mas que ao mesmo tempo vai introduzir certas restrições ao seu uso.  

Os mesmos autores afirmam que ao realizar uma inovação tecnológica, a empresa 

pode se apropriar dos benefícios econômicos do progresso técnico, tanto nos processos, 

quanto nos produtos, sob a forma de ―quase-rendas‖ ou ―sobrelucros‖. Contudo, existem 

alguns impasses para a apropriação advinda da inovação, como exemplo a não segurança do 

sistema de propriedade intelectual, ou mesmo a quantificação do valor dessa inovação. 

Hasenclever e Tigre (2002) também corroboram com o fato de que quando uma 

empresa atinge uma fase de maturação, mais a estrutura tecnológica é coerente, mais o 

mecanismo de criação da inovação e das novas técnicas torna-se endógeno aos mecanismos 

econômicos, sendo internalizado pelas empresas. Também indicam que quanto menor a 

barreira à entrada, maior é a necessidade de inovação. Especificamente sobre a inovação, no 

regime empreendedor, são os novos entrantes que inovam, ao passo que no rotineiro, são as 

empresas estabelecidas que o fazem 

 Na sequência, abordar-se-á o caráter espacial das inovações e como essa se materializa 

em países de economia periférica, como o Brasil, sem muita tradição na produção de 

tecnologia na Divisão Internacional do Trabalho (DIT).   

 

A inovação na indústria brasileira: a constatação de um papel periférico na DIT. 

 

Costa e Fernandes (2015) apontam que para explicar as mutações tecnológicas em 

curso e os fluxos de conhecimento que circulam no interior das empresas, nas diferentes 

formas de organização industrial e empresarial e na dinâmica territorial, a Geografia da 

Inovação tem contribuído com relevantes aportes teórico-metodológicos para a compreensão 

desses metabolismos, pois busca compreender como se configuram o caráter espacial das 

inovações, bem como do modo produtivo. 

Na mesma linha, Andreassi e Sbragio (2002) consideram que, dentro desse contexto, é 

possível notar que a pesquisa e desenvolvimento (P&D), a mais clássica das atividades 

inovativas, assume papel de destaque, influenciando ativamente o processo de inovação 

tecnológica das empresas e dominando o estado da arte das novas tecnologias. 
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É inegável a importância que a P&D assume no crescimento dos países, contudo, 

sobre sua mensuração, principalmente nos países em desenvolvimento, este não possui a 

mesma tradição encontrada em alguns países desenvolvidos. Não obstante, Pujadas e Font 

(2010) confirmam a tese de que apesar da tão falada globalização envolvendo as grandes 

empresas, elas continuam realizando suas atividades de inovação tecnológica em seus países 

de origem. 

Cruz (2004) compreende que a capacidade de uma nação de gerar conhecimento e 

converter conhecimento em riqueza e desenvolvimento social, depende da ação de alguns 

agentes institucionais geradores e aplicadores de conhecimento. Os principais agentes que 

compõem um sistema nacional de geração e apropriação de conhecimento são empresas, 

universidades, e o governo. Na mesma linha, Pujadas e Font (2010) balizam que as inovações 

radicais possuem um estreito laço com a inovação advinda da interação universidade x 

empresa, por meio de incubadoras, dentre outras. 

Cruz (2004) também assevera que se o lugar da Ciência e da Educação é a 

Universidade, o lugar do Desenvolvimento de Tecnologia é por excelência a empresa. O 

elemento criador de inovação é o cientista ou engenheiro que trabalha em P&D nas empresas, 

sejam elas voltadas para produtos ou serviços. Assim é que, nos EUA, dos 960.000 cientistas 

e engenheiros trabalhando em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 760.000 (80% do total) 

trabalham para empresas.  

 Conforme Andreassi e Sbragio (2002) apontam, mais de 80% das patentes obtidas por 

empresas alemãs, francesas e italianas são originárias da atividade de P&D desenvolvida em 

suas matrizes. Nos Estados Unidos esse porcentual chega a 92% e no Japão a 99%. No 

entanto, no tocante ao Brasil, esses asseveram que há inúmeras deficiências na mensuração de 

dados relativos à inovação tecnológica no país, o que se reflete na produção de poucos 

trabalhos que exploram o impacto de P&D nas empresas brasileiras. 

Para Cruz (2004) o grande déficit de investimento em P&D que se verifica no Brasil 

resulta do pequeno investimento feito pelo setor empresarial. Há importantes fatores na 

economia brasileira que restringem a capacidade da empresa de investir mais em P&D, dentre 

os quais destacam-se: a instabilidade das regras fiscais, as elevadas taxas de juros e as 

variações de direção da política industrial, seja está explícita ou implícita.  

Embora faça uso de dados da década de 1980, Cruz (2004) afirma que o subsídio 

governamental é virtuoso, pois em média, a cada dólar investido pelo governo em P&D 
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empresarial, outros 9 dólares são obtidos pela empresa. O percentual de financiamento estatal 

à P&D empresarial é muito mais perceptível e volumoso em países de economia central, pois, 

tomando-se como exemplo, em 1981 nos EUA, este percentual chegou a 32%, na Inglaterra 

30% e na França 25%. Chang (2003) corrobora com este fato ao afirmar que por volta de 66% 

da P&D realizada no Vale do Silício advém do Estado americano, delineando como se dão as 

políticas do Estado para a promoção do desenvolvimento de P&D nos Estados Unidos. 

No tocante aos números da inovação industrial brasileira, Negri, Salerno e Castro 

(2005) apontam que em 2000 existiam na indústria brasileira, aproximadamente 72 mil firmas 

com mais de dez empregados. De acordo com os dados, existiriam na indústria brasileira 

1.199 firmas que inovam e diferenciam produtos, ou seja, 1,7% do total. As firmas 

especializadas em produtos padronizados representam 21,3% da indústria, 15.311 firmas. A 

maior parte (55.495, ou 77,1%) é composta por empresas que não diferenciam produtos e têm 

produtividade menor. 

Para os autores supracitados, no ano de 2000, segundo os dados da Pintec, o dispêndio 

das empresas de capital estrangeiro em atividades internas de P&D no Brasil foi de R$ 1,7 

bilhão e o das empresas nacionais foi de R$ 2,03 bilhões. A maior parte do dispêndio das 

firmas nacionais concentra-se nas empresas especializadas em produtos padronizados, e para 

as empresas transnacionais, a maior parte dos gastos é realizada por firmas que inovam e 

diferenciam produtos. Mas isso deve ser relativizado devido à distribuição das firmas nas três 

estratégias competitivas, sendo esperado que as transnacionais, por serem as empresas líderes 

em seus países, e mesmo, em mercados mundiais, concentrem-se nas atividades superiores. 

Negri, Salerno, e Castro (2005) defendem que o processo de abertura da economia 

brasileira, apesar do intenso e heterogêneo movimento de reestruturação industrial que 

provocou, não logrou alterar substancialmente esse padrão de especialização. Alguns 

economistas chegaram, inclusive, a defender a tese de uma ―especialização regressiva‖ da 

economia brasileira, caracterizada pelo esgarçamento das cadeias produtivas locais e por uma 

especialização maior em produtos de baixo conteúdo tecnológico. A despeito do debate sobre 

os impactos da abertura, a necessidade de aumentar o dinamismo da pauta de exportações 

brasileira, e de migrar em direção a um padrão de especialização menos suscetível a choques 

externos, ainda é uma questão relevante para grande parte dos economistas.  

De acordo com Negri, Salerno e Castro (2005) percebe-se que o predomínio da 

participação das exportações brasileiras está em setores com baixos índices de inovação, de 
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modo que somando os produtos cujos, seus processos produtivos possuam média ou alta 

intensidade tecnológicas, representam 33% do total. Em contrapartida, as importações destes 

mesmos produtos somam 64% do total. 

Tal realidade é corroborada ao Negri, Salerno, e Castro (2005, p. 86) indicarem  que:  

Os principais produtos de alta intensidade tecnológica exportados pelo Brasil 

são aeronaves, que responderam por 21% das exportações desse tipo de 

produto, e aparelhos celulares (14%). Esses são os produtos individualmente 

mais expressivos na pauta. Além disso, os produtos químicos orgânicos em 

seu conjunto representam aproximadamente 15% das exportações intensivas 

em tecnologia. As exportações brasileiras de média intensidade tecnológica, 

que obtiveram expressivos aumentos nos últimos três anos, compreendem, 

essencialmente, produtos do setor automotivo (43% das exportações 

brasileiras de média intensidade). Os principais produtos — com 16% de 

participação na pauta de média intensidade — são os automóveis de 

passageiros de potência média (de 1.500 a 3.000 cilindradas). Outros 

produtos importantes são motores e peças para motores, com uma 

participação próxima a 10% nas exportações de média intensidade. Um 

grupo que também se destaca é o de máquinas, equipamentos e materiais 

elétricos, especialmente motores elétricos [...] 

 Complementado essa ideia, Prochnik e Araújo (2005) indicam que as indústrias 

brasileiras são caracterizadas pelo lento crescimento econômico, baixa taxa de inovação e 

maior importância da inovação de processo. No Brasil, entre as empresas industriais com dez 

ou mais pessoas ocupadas, a taxa de inovação entre 1998 e 2000 foi de 31,5%, sendo que 

13,9% implantaram apenas inovações de processo, 11,3% inovações de produto e processo, e 

6,3% apenas inovações de produto, de modo que na Europa esse número ultrapassa os 50%. 

Na sequência, os mesmos autores afirmam que a grande maioria das inovações no Brasil é 

nova para a firma, não para o mercado, isto é, a firma inova procurando se equiparar a um 

competidor mais avançado. Assim, predominam na economia brasileira os processos de 

difusão de tecnologia. 

Os autores acima citados também evidenciam que os ramos mais intensivos em 

tecnologia, mesmo representando apenas 16% do total de número de estabelecimentos, são os 

responsáveis por 61% das empresas que inovam e diferenciam produtos no país. Outros dados 

confirmam que os ramos mais intensivos em tecnologia, embora, sejam quantitativamente 

menores, respondem pela maioria absoluta na inovação de produtos. A título de comparação, 

os mesmos autores indicam que a Alemanha e a Espanha, possuem, guardadas as devidas 

proporções, maior número de empresas nos ramos de maior intensidade tecnológica quando 

comparadas ao Brasil.  
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 Na tentativa de estabelecer uma comparação com dados mais recentes, realizou-se 

uma aglutinação de setores industriais da PINTEC do ano de 2014, e constatou-se que o 

número de indústria presentes nos dados de menor intensidade tecnológica era de 71,9%, 

evidenciando uma queda em relação ao período de 1998-2000. O processo inverso ocorre com 

as indústrias de maior intensidade tecnológica no Brasil, que passa de aproximadamente 16% 

do total de estabelecimentos para 28,1%. 

 Dos ramos de menor intensidade tecnológica, 35,02% e 34,64% realizam 

respectivamente inovação nos processos produtivos ou produtos, e organizacionais, enquanto 

nos setores de maior intensidade tecnológica, respectivamente, os índices são 44,8% e 30,2%, 

o que confirma a tese de que os ramos de maior intensidade tecnológica inovam mais. No 

entanto, devido aos dados e metodologias serem de diferentes bases, não serão realizadas 

outras comparações entre os dados anteriormente apresentados e o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Inovação em processos/produtos, ou organização por ramos industriais no Brasil em 2014. 

 

Ramos industriais   
Produto/Processo 

Organi-

zacionais  Total 

Menor intensidade tecnológica 90 526 31707 31543 

Indústria alimentícia 14880 6615 4254 

Vestuário 26359 7756 10599 

Madeira/papel/edição 9501 2618 3660 

Metálicos 15488 4850 4752 

Borracha/Plástico 7 148 2 925 2 419 

Móveis 6 168 2 714 2 449 

Produtos de minerais não-

metálicos 10 982 4 229 3410 

    

Maior intensidade tecnológica 35394 16129 10662 

Eletroeletrônicos 3085 2105 666 

Químicos 8666 4277 2086 

Máquinas 17516 7359 5357 

Transporte 6127 2388 2553 
Fonte: PINTEC, 2014. 

Org: pelo autor, 2018. 
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Considerações Finais 

 

Tem-se como resultado a ratificação do papel da inovação tecnológica no atual cenário 

econômico, bem como o dado de que o Brasil apresenta índices de inovação abaixo da 

Alemanha e da Espanha, apresentando índices de aproximadamente 30%, frente aos 50% dos 

países supracitados da Europa. 

No entanto, confirma-se por meio dos dados um aumento dos setores mais intensivos 

em tecnologia no país, embora esses representem (numericamente) a minoria do total de 

estabelecimentos. Por conseguinte, conclui-se que o empresariado brasileiro pouco investe em 

P&D, e portanto, pouco se agrega em inovações tecnológicas, sendo extremamente necessário 

que esse nicho social passe a investir no capital de risco, o que perpassa pelo desenvolvimento 

de políticas de inovação tecnológica. 

Como resultado da presente análise, endossa-se o papel desempenhado pelas 

inovações tecnológicas na atualidade, bem como fica evidente que a realidade da inovação 

tecnológica no Brasil está muito aquém dos países de economia central, como é o caso da 

Alemanha. Desse modo, é importante que o Brasil invista em uma pauta de especialização e 

diversificação da economia, sobretudo, em setores de maior potencial tecnológico, para não 

ficar dependente dos setores menos rentáveis na DIT. 

Assevera-se que o papel da inovação tecnológica tende a ser cada vez maior nas 

economias, e que embora a realidade brasileira não seja a ideal, o país vem apresentando um 

aumento no número de indústrias nos ramos mais intensivos em tecnologia, os quais os dados 

evidenciam que investem e realizam mais inovações, sejam em processos/produtos, ou mesmo 

na organização. 
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Resumo:O objetivo deste trabalho consiste em analisar a participação do Brasil na divisão internacional do 

trabalho, com ênfase ao período pós-2000, no qual verifica-se um crescimento nas exportações de produtos 

primários, tais como os de origem agropecuária e agroindustrial. Para tanto, o texto encontra-se estruturado em 

três tópicos, além da introdução e considerações finais. No primeiro apresenta-se alguns aspectos que 

caracterizam a economia brasileira a partir de meados do século XX, sobretudo no que tange às exportações. No 

segundo, analisa-se a evolução das exportações, por fator agregado, entre 1965 e 2014, com ênfase ao período 

pós-2000. E no terceiro e último tópico aborda-se a reprimarização da pauta exportadora e seus reflexos na 

divisão territorial do trabalho.  

Palavras-chave:Brasil; divisão territorial do trabalho; exportações; commodities 

 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo consiste en analizar la participación de Brasil en la división internacional 

del trabajo, con énfasis en el período posterior al 2000, en el que se verifica un crecimiento en las exportaciones 

de productos primarios, tales como los de origen agropecuario y agroindustrial. Para ello, el texto se encuentra 

estructurado en tres tópicos, además de la introducción y consideraciones finales. En el primero se presentan 

algunos aspectos que caracterizan a la economía brasileña a partir de mediados del siglo XX, sobre todo en lo 

que se refiere a las exportaciones. En el segundo, se analiza la evolución de las exportaciones, por factor 

agregado, entre 1965 y 2014, con énfasis en el período posterior al 2000. Y en el tercer y último tópico se aborda 

la reprimarización de la pauta exportadora y sus reflejos en la división territorial del trabajo. 

Palabras Claves:Brasil; división territorial del trabajo; exportaciones; commodities 

 

 

Introdução 
 

No decorrer da segunda metade do século XX, o Brasil, a exemplo de outras nações 

latino-americanas, vivenciou o processo de industrialização, de forma tardia e dependente do 

capital estrangeiro. Para tanto, foram essenciais alguns eventos ou fatores endógenos, tais 

como a ação do Estado no propósito de alavancar a industrialização do país, bem como a 

implementação de políticas de desenvolvimento (destacando-se a de substituição de 

importações), aos quais mesclam-se eventos ou fatores exógenos, como a internacionalização 

do capital financeiro e produtivo, e a nova divisão internacional do trabalho, que propicia a 

entrada de multinacionais no país. Tal entrelaçamento de fatores endógenos e exógenos 

ensejou não só o desenvolvimento industrial como intensificou a articulação do Brasil ao 

comércio internacional, através das tradicionais exportações de produtos primários, e também 

de industrializados, cuja participação se ampliou, diversificando a pauta exportadora nacional.  
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Contudo, especialmente a partir dos anos 2000, os produtos básicos assumem grande 

importância na pauta exportadora, quando, no contexto da globalização econômica, fatores 

exógenos ao país – como a valorização e a crescente demanda no mercado internacional por 

commodities – estimulam as exportações de gêneros primários, como soja e derivados, carnes 

in natura e processadas, dentre outros.  

A participação brasileira no comércio de commodities repercute na própria divisão 

territorial do trabalho, especialmente em espaços agrícolas ocupados por monoculturas, tais 

como as de soja, os quais são estimulados a intensificar suas especializações produtivas, a fim 

de atender à demanda internacional.  

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a participação do Brasil na 

divisão internacional do trabalho, com ênfase ao período pós-2000, no qual verifica-se um 

crescimento nas exportações de produtos primários, tais como os de origem agropecuária e 

agroindustrial. 

Para tanto, o texto encontra-se estruturado em três tópicos, além da introdução e 

considerações finais. No primeiro apresenta-se alguns aspectos que caracterizam a economia 

brasileira a partir de meados do século XX, sobretudo no que tange às exportações. No 

segundo, analisa-se a evolução das exportações, por fator agregado, entre 1965 e 2014, com 

ênfase ao período pós-2000. E no terceiro e último tópico aborda-se a reprimarização da pauta 

exportadora e seus reflexos na divisão territorial do trabalho.  

O procedimento metodológico adotado consistiu em análise bibliográfica e 

levantamento de dados e de informações por meio de fontes secundárias, como a base 

Agrostat (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA), e a Secretaria do 

Comércio Exterior – SECEX (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços- MDIC). 

 

Breves considerações sobre a economia brasileira a partir de meados do século XX 
 

Por volta dos anos 1950, o Brasil se encontrava bastante dependente das exportações 

de produtos primários, sobretudo de origem agrícola, dependência esta que já atravessava 

diversas décadas.  

A importância das exportações primárias já advinha do início do século, quando o país 

priorizou a produção de gêneros básicos para exportação, em detrimento de outros produtos e 

das próprias necessidades do mercado consumidor nacional. Tal afirmação se baseia em Prado 

Júnior (2012, p. 210-211), segundo o qual, 
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O Brasil tornar-se-á neste momento em um dos grandes produtores mundiais 

de matérias-primas e gêneros tropicais. Dedicará aliás a isso, em proporção 

crescente, todas suas atividades, já não sobrando mais margem alguma para 

outras ocupações. Em consequência, decairá a produção de gêneros de 

consumo interno que se tornam cada vez mais insuficientes para as 

necessidades do país, e obrigam a importar do estrangeiro a maior parte até 

dos mais vulgares artigos de alimentação [...] situação paradoxal e 

inteiramente anômala num país exclusivamente agrário como o Brasil. [...] 

As exportações maciças compensam contudo essas grandes e indispensáveis 

importações; e obtêm-se mesmo saldos comerciais apreciáveis. 

Tal fato se explica, principalmente, pelos recursos físicos de que o país dispunha 

(como grandes extensões de terras agricultáveis) e que integravam uma ―dotação de fatores‖ 

ainda muito débil em outros aspectos, tais como recursos humanos, conhecimento e capital, 

além de infraestrutura, considerados por Porter (1989, p. 90-91) como ―fatores de produção‖. 

Conforme o citado autor (p. 90) ―[...] as nações são dotadas de diferentes estoques de fatores. 

Um país exportará os bens que fazem uso intensivo dos fatores com os quais está 

relativamente bem dotado‖.  

Em meados do século, a tradição agrário-exportadora ainda se fazia presente na 

economia brasileira, através de uma pauta de exportação baseada em produtos como café, 

cacau, açúcar e algodão, os quais eram comercializados especialmente para os Estados Unidos 

e países da Europa Ocidental.  

Embora o país já tivesse ingressado no processo de industrialização há várias décadas, 

e exportasse manufaturados, ainda prevaleciam produtos tradicionais nas exportações 

brasileiras. Assim sendo, a atividade industrial encontrava-se voltada nos anos 1950, 

sobretudo, para o abastecimento do mercado consumidor interno. A adoção do modelo de 

industrialização por substituição de importações, por parte do governo brasileiro, a partir da 

década de 1930 – cuja finalidade foi atender à crescente demanda por produtos 

manufaturados, devido às restrições às importações –, teria alicerçado ainda mais a tendência 

da indústria voltar-se para o mercado nacional. Tal estratégia visava substituir as importações 

de bens de consumo não-durável e também intermediários.  

Durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o país vivenciou 

novamente um impulso nas exportações de gêneros alimentícios e de matérias-primas, em 

face da acentuada demanda pelos países que se encontravam envolvidos no conflito. 

Entretanto, de acordo com Prado Júnior (2012, p. 302), tal demanda pelos produtos brasileiros 
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refletiu-se muito mais no valor do que no volume das exportações, o que demonstra, ―[...] o 

esgotamento da capacidade produtiva da economia brasileira de exportação‖.  

Por sua vez, teria havido um aumento na exportação de manufaturados, porém, muito 

mais por conta da utilização da capacidade já existente do que por uma expansão, de fato, da 

atividade industrial. Dentre os produtos industrializados, destacam-se os têxteis, os quais 

alcançaram, em 1943, o segundo lugar na pauta exportadora. (PRADO JÚNIOR, 2012, p. 

303). 

Em referência a esta época, conforme Baer (2009, p. 59), apesar da produção 

industrial ter crescido cerca de 5,4%, teria havido uma limitada formação de capital.   

[...] Dessa maneira, no final da guerra, uma grande parte da capacidade 

industrial do país se encontrava em um estado de deterioração e 

obsolescência.  [...] após a guerra, entretanto, e em parte devido ao péssimo 

desempenho das exportações brasileiras (frequentes atrasos de entrega e 

controle de qualidade inadequado), os produtos industrializados 

praticamente desapareceram da lista de exportações‖. (BAER, 2009, p. 59).  

Todavia, a partir dos anos 1950, o processo de industrialização se intensifica, 

assumindo um novo significado na economia nacional, repercutindo, nas décadas seguintes, 

como se verá, na pauta exportadora do país. Para tanto, teriam contribuído tanto fatores 

endógenos quanto exógenos ao país.  

Dentre os fatores endógenos, destaca-se a ação do Estado no propósito de alavancar a 

industrialização do país, entendida como essencial para se alcançar um melhor nível de 

desenvolvimento. Assim, com relação aos fatores ou eventos exógenos, a intensificação dos 

processos de internacionalização do capital financeiro e produtivo, por parte de países do 

centro do capitalismo, e o estabelecimento da nova divisão internacional do trabalho, ―vieram 

ao encontro‖ da política implementada pelo Estado brasileiro, de promover incentivos para a 

maciça entrada de capital e de investimentos estrangeiros diretos no país.  

 

As relações comerciais do Brasil: a evolução das exportações 
 

A estratégia de se promover a industrialização de forma articulada ao capital 

estrangeiro, a partir dos anos 1950, visou, de fato, integrar a economia do país ao sistema 

capitalista internacional.   Desta forma, o objetivo consistia em ―industrializar‖, não somente 

para suprir o mercado interno, mas para atender a um mercado internacional promissor.   
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Conforme Selingardi-Sampaio (1988, p. 9), no período de 1950 a meados dos anos 

1980, o país teria evoluído da condição de ―[...] predominantemente exportador de matérias-

primas em bruto ou semi-elaboradas para a de país também exportador de produtos finais.‖. 

Com o esgotamento do modelo de substituição de importações, as exportações tiveram 

que ser ampliadas e diversificadas. Para tanto, o governo brasileiro implementou medidas, tais 

como a criação de corredores de exportação, a formação de trading companies, e a instituição 

de incentivos cambiais, fiscais e creditícios. Além dos já citados, especificamente em relação 

aos investimentos estrangeiros, dentre os incentivos concedidos, destacam-se a assinatura do 

―Acordo de Garantia de Investimentos‖, entre os governos brasileiro e estadunidense, e os 

estímulos às exportações oferecidos a grandes empresas, extensivos às multinacionais ou suas 

filiais instaladas no Brasil. (SELINGARDI-SAMPAIO, 1988, p. 23-24). 

Segundo Baer (2009, p. 96), as políticas econômicas adotadas pelos regimes pós-1964 

deram ênfase ao comércio exterior e, a fim de incentivar as atividades de exportação, o 

governo criou mecanismos tais como revogação de tarifas, incentivos fiscais e crédito 

subsidiado. 

Baer (2009, p. 97-99), ao analisar a economia nacional no período 1968-74 (o do 

chamado ―Milagre Econômico‖), relata o notável crescimento do PIB (Produto Interno 

Bruto), atribuindo ao setor industrial a liderança em tal expansão. Neste contexto, as 

exportações de produtos industrializados teriam alcançado uma maior participação, passando 

de 7,2% em 1965 para 27,7% em 1974, ao passo que, no mesmo período, as de café 

declinaram, de 42% a 12,6% do valor total exportado. 

Embora nos anos 1970 tenha havido forte crescimento das exportações (e vários 

incentivos para tal), a balança comercial apresentou saldo negativo na maior parte da década, 

o que se explica, em parte, de acordo com Baer (2009, p. 278), pelos ―[...] ambiciosos 

programas de investimentos do governo e empresas multinacionais (os quais) contribuíram 

para o aumento da importação de bens de capital e matérias-primas‖.  

Os anos de 1980 caracterizaram-se por uma conjuntura econômica de endividamento 

externo, recessão e de inflação, porém, conforme o autor (p. 278), teria havido uma 

considerável abertura da economia, com aumento das exportações. De acordo com Selingardi-

Sampaio (1988, p. 23), grande parte destas exportações ―[...] corresponderam aos produtos 

industrializados, especialmente produtos siderúrgicos, suco de laranja, caldeiras e aparelhos 

mecânicos de transporte‖. 
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A balança comercial recuperou-se a partir de 1981, contudo, na segunda metade da 

década de 1990, apresentou um saldo negativo, como pode ser observado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução da balança comercial brasileira – 1950 a 2013 (em bilhões de dólares) 

 
Fonte: SECEX/MIDC, 2016 

 

Por outro lado, ao longo da década de 2000houve elevados saldos comerciais, até 

então não atingidos, cujo apogeu deu-se em meados do decênio em questão, com superávit de 

aproximadamente US$ 45bilhões. O considerável aumento das exportações, ocorrido a partir 

de 2001, deveu-se, sobremaneira, à crescente participação de produtos básicos na pauta 

exportadora brasileira, contrastando com a tendência registrada em décadas 

anteriores(GRÁFICO 2).  

 

Gráfico 2 - Evolução das exportações brasileiras por fator agregado – 1965 a 2014 

 
Fonte: SECEX/MIDIC, 2016. (adaptado). 
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Assim, mediante o gráfico 2,observa-se que em 1965 os básicos predominavam no 

total de produtos exportados, correspondendo a 81,6% de participação, permanecendo como 

maioria até meados dos anos 1970, chegando a 58%. Nas décadas seguintes, porém, verifica-

se um declínio no percentual de tais gêneros, registrando 33,3% em meados dos anos 1980, 

27,8% em 1990, 23,6% em 1995, e 22,8% no ano 2000.Contudo, a partir de 2001, os básicos 

aumentaram sua participação de forma progressiva, passando de 26,4% no citado ano, para 

40,5% em 2009,e desde então, tais produtos ultrapassaram os 40% das exportações, 

alcançando, em 2014, 48,7% do total. 

Ainda no tocante ao período analisado, constata-se que, embora os produtos 

manufaturados tenham aumentado progressivamente sua participação, correspondendo por 

vários anos a mais de 50% do total exportado, após 2010 são os gêneros básicos que 

respondem pela maior participação na pauta exportadora do país(GRÁFICO 2). 

Delgado (2012, p. 94-95), ao analisar a economia brasileira ao longo da década de 

2000,afirma que as exportações primárias quadruplicaram seu valor em dólares, 

especialmente a de produtos básicos e também de semimanufaturados. A existência de um 

mercado mundial receptivo para produtos como carnes bovina e de frango, soja, milho, açúcar 

e álcool, celulose de madeira, além de produtos minerais, permitiu que estes dominassem as 

exportações brasileiras no decênio em questão.  

 

A reprimarização da pauta exportadora a partir dos anos 2000 
 

A participação brasileira na divisão internacional do trabalho, predominantemente 

como exportador de produtos primários, vigente até os anos 1960-70, foi revitalizada na 

década de 2000, ampliando a inserção do país no comércio de commodities. A partir de então, 

o país adentrou no processo de ―commoditização‖, por meio da adoção de uma política 

macroeconômica pautada na busca da geração de saldos comerciais via exportações de 

produtos primários.  

Como já demonstrado, o crescimento nas exportações destes gêneros ocorreu ao longo 

da citada década, suplantando, a partir de 2010, o comércio de manufaturados, indicando uma 

tendência, a exemplo de outras economias latino-americanas, à reprimarização da economia 

ou da pauta exportadora nacional
1
.  

                                                 
1
Entretanto, no nosso entendimento trata-se de um processo de ―reprimarização da pauta exportadora‖, já que 

outros setores continuam a movimentar a economia nacional. 
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Com base no gráfico 3, pode-se observar a evolução das exportações de sete itens - 

complexo soja, carnes, produtos florestais, café, complexo sucroalcooleiro, couros e cereais - 

os quais classificam-se entre os dez principais produtos exportados pelo país, de 1997 a 

2015.
2

 Tais itens são considerados commodities, e, portanto, produtos do chamado 

agronegócio
3
, conceito em voga, que vem sendo utilizado, no Brasil, grosso modo, em 

referência ao conjunto de atividades, tais como a agropecuária e a agroindustrial, voltadas, 

sobretudo, para o mercado externo ao país. 

 

Gráfico 3 – Brasil. Exportações de gêneros agropecuários e agroindustriais – 1997 a 2015 

 

Fonte: Agrostat/MAPA, 2016. (adaptado) 

 

                                                 
2
Conforme o banco de dados da Agrostat (MAPA, 2016), há ainda outros três produtos do agronegócio – fumo, 

sucos e fibras têxteis - que tiveram destaque nos primeiros anos do período abordado (1997 a 2015), os quais 

porém, declinaram após meados da década de 2000, não atingindo mais que 2,4% de participação em 2015. 
3
Trata-se de tema abrangente, do ponto de vista teórico-conceitual, não cabendo aqui uma análise mais 

aprofundada. 
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A crescente participação do Brasil na divisão internacional do trabalho como 

exportador de commodities ocorre a partir de uma divisão territorial do trabalho, comandada, 

em grande medida, por empresas multinacionais, na qual determinadas localidades se 

especializam e/ou intensificam atividades produtivas vinculadas ao agronegócio, 

subordinando-se aos interesses do capital financeiro internacional.  

A articulação do Brasil ao mercado de commodities ocorreu devido a uma conjunção 

de fatores externos ao país – destaque-se a entrada da China e de outros países asiáticos no 

comércio globalizado, ávidos por produtos tais como soja e derivados, carnes, minério de 

ferro, dentre outros - que ocasionaram, internacionalmente, o chamado boom das 

commodities, motivando o governo brasileiro a implementar medidas de incentivo ao setor do 

agronegócio, visando aumentar as exportações de produtos agropecuários e agroindustriais.  

A prioridade dada aos bens primários na pauta exportadora brasileira, tem levado 

estudiosos a reconhecerem um processo de reprimarização da pauta exportadora ou da 

economia 

Arroyo (2017), ao analisar a questão da integração regional e a dinâmica dos 

territórios da América Latina, em período recente, afirma que, 

Um dos problemas mais agudos é a reprimarização da economia, que tem 

como correlato a expansão das fronteiras agrícola e extrativa mineira, uma 

tendência crescente em grande parte dos territórios da região. Desse modo, 

ampliam-se e intensificam-se circuitos produtivos processadores de recursos 

naturais, como a mineração, a produção de soja, a produção florestal e de 

celulose [...] são circuitos produtivos que estão fortemente controlados por 

grupos econômicos nacionais e estrangeiros, o que fortalece o uso 

oligopólico do território. A reprimarização reforça a inserção numa divisão 

internacional do trabalho na qual se atribui à América Latina a função de 

abastecedora de matérias-primas, próxima de um esquema de comércio 

tipicamente ricardiano, com exportações de baixo conteúdo tecnológico e 

limitado valor agregado nacional. (ARROYO, 2017, p. 21-22). 

Tais ações tiveram rebatimentos em alguns territórios já dotados de algumas condições 

propícias, tais como tradição agropecuária, bem como a presença de agentes econômicos 

vinculados ao agronegócio, dentre os quais empresas nacionais e estrangeiras atuantes tanto 

no processamento agroindustrial como no comércio de commodities. 

Neste sentido, Lamoso (2010) aborda a inserção do Estado de Mato Grosso do Sul no 

comércio internacional, na década de 2000, como exportador de commodities como as do 

complexo soja, carnes e minério de ferro. Conforme a autora, tal inserção se dá por meio da 

atuação de grandes ―grupos exportadores‖, tais como Brasil Foods, Cargill, ADM e JBS 
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Friboi, dentre outros, refletindo o processo de reprimarização da pauta exportadora brasileira, 

o qual se acentua desde os anos 1990, e permanece nos anos 2000, apesar de algumas ações 

do governo federal, como a implementação de uma nova política industrial e do Plano de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP).  (LAMOSO, 2010, p. 3-7).
4
 

Muls (2014) analisa tal processo em relação à economia mineira, afirmando que na 

década de 2000, surgiu ―uma nova ordem econômica e política em escala mundial‖, onde 

[...] os países não desenvolvidos, mesmo aqueles com uma indústria já 

instalada, embora ainda incipiente, cujas economias se assentam sobretudo 

na produção agrícola e na exploração de minérios, se viram obrigados a uma 

exportação de bens primários, em grande escala [...] sob o reinado do 

capitalismo internacional, os agronegócios e a mineração se tornaram o 

ponto forte das economias sul-americanas e têm mostrado um crescimento 

bastante significativo, nos últimos anos,  apesar da crise econômica e 

financeira internacional [...] Assim, ao invés de reforçar e ampliar a sua 

indústria, esses países se veem forçados a uma reprimarização de suas 

economias. No caso do Brasil e sobretudo de Minas Gerais, esse fenômeno é 

bem visível nesses últimos anos. (MULS, 2014, não paginado).  

 Neste contexto, Oliveira (2016) analisou o município de Uberlândia, situado no 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, e caracterizado tanto por uma tradição agropecuária e 

agroindustrial, como pela presença e atuação de empresas de grande porte vinculadas ao 

agronegócio, tais como Cargill, ADM, Brasilfoods, e JBS Couros.Ao pesquisar a pauta 

exportadora referente aos anos de 2000 a 2014, a autora constatou o predomínio de produtos 

do complexo soja, de couros e carnes e, desta forma, a participação local, ao longo do 

período, na divisão territorial do trabalho voltada para a produção e exportação de 

commodities. Assim sendo, as evidências encontradas na citada localidade, no que tange às 

exportações primárias, demonstram a tendência ao processo de reprimarização da economia 

mineira, o qual se insere em um contexto de reprimarização da própria economia nacional, 

vigente nas últimas décadas.  

 

Considerações Finais 
 

 Com base no exposto, verifica-se, que, o Brasil, país de tradição agropecuária, adentra 

o século XX predominantemente como exportador de produtos primários. A partir da década 

de 1950,o intenso processo de industrialização proporcionado pela ação do Estado, e pela 

                                                 
4
A autora alude à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) implementada durante o segundo ―governo 

Lula‖, a qual se refere a ―[...] um conjunto [...] de medidas que visam ao fortalecimento da economia do país, 

tendo como base o setor secundário, ou seja, a indústria‖. (DIEESE, 2008, p. 2). 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1211 

entrada do capital estrangeiro no país, enseja uma diversificação na pauta exportadora 

nacional, com o crescimento da participação de produtos manufaturados nas exportações 

nacionais, embora prevaleçam, até os anos 1970, gêneros básicos (primários) na pauta 

exportadora. No decorrer da segunda metade do século XX, a participação do Brasil na 

divisão internacional do trabalho se dá não somente como ―receptor‖ de filiais de empresas 

multinacionais, mas também como exportador de produtos industrializados, 

semimanufaturados e básicos.  

Embora o desenvolvimento industrial tenha ensejado um crescimento da participação 

de produtos manufaturados na pauta exportadora, após os anos 2000 os gêneros básicos 

aumentaram consideravelmente sua participação, destacando-se os de origem agropecuária e 

agroindustrial, fato tem levado estudiosos a reconhecerem um processo de reprimarização da 

pauta exportadora ou da economia brasileira. 

Tal processo reflete a própria conjuntura da economia mundial, que tem se 

caracterizado, nas últimas décadas, por uma intensificação das relações comerciais entre 

diversos países, aspecto típico da globalização capitalista contemporânea. Desta forma, alguns 

países de economias tradicionalmente agrário-exportadoras - como é o caso do Brasil - são 

chamados a atender à demanda internacional de commodities primárias, fato que incide 

diretamente nos espaços agrários e agroindustriais. Assim, espaços nacionais articulam-se à 

escala internacional, por meio da exportação de produtos, cuja oferta é possibilitada pela 

intensificação de especializações territoriais produtivas. 

A reprimarização da economia brasileira reflete de um lado, a demanda e a valorização 

de commodities no mercado internacional – particularmente por parte da China – e de outro, 

os interesses de grupos econômicos e financeiros vinculados ao chamado agronegócio.   

 Há que se pensar portanto, mediante o exposto, nos impactos e nas contradições 

socioeconômicas e territoriais causadas pelas atividades vinculadas ao agronegócio, sobretudo 

nos espaços locais que se inserem na divisão territorial do trabalho voltada para a produção e 

exportação de commodities.Assim sendo, a temática ora aqui apresentada não se esgota, mas 

ao contrário, suscita novas pesquisas e debates, no âmbito da Geografia Econômica e Agrária, 

a respeito da atual participação brasileira na divisão internacional do trabalho como 

exportadora de produtos primários.  
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Resumo:O objetivo deste trabalho é avaliar o processo de reestruturação da atividade pecuária, diante da 

expansão recente da cana-de-açúcar na Microrregião Geográfica (MRG) de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. 

Destaca-se que a pesquisa está em andamento e, neste trabalho, avaliamos apenas dados secundários oriundos 

dos censos agropecuários e demais informações divulgadas pelo IBGE. Através da análise dos referidos dados, 

podemos reconhecer que o processo recente de expansão da cana-de-açúcar na MRG de Ituiutaba, que ganha 

maior expressão a partir dos anos 2000, é acompanhado de um aumento da produção de leite no mesmo período, 

ainda que o número de vacas ordenhadas tenha diminuindo. Isso indica que a expansão da cana-de-açúcar (que 

muitas vezes ocupa áreas de pastagens), têm potencialmente induzido certa reestruturação da pecuária regional. 

Neste sentido, é preciso investigar como ocorre a dinâmica da reestruturação em hipótese, bem como identificar 

os principais agentes que permitiram tais transformações territoriais. 

Palavras-chave:Setor Sucroenergético; Reestruturação Territorial Produtiva; Pecuária. 

 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo es evaluar el proceso de reestructuración de la actividad pecuaria, ante la 

expansión reciente de la caña de azúcar en la Microrregión Geográfica (MRG) de Ituiutaba, en el Triángulo 

Minero. Se destaca que la investigación está en marcha y, en este trabajo, evaluamos apenas datos secundarios 

oriundos de los censos agropecuarios y demás informaciones divulgadas por el IBGE. A través del análisis de 

estos datos, podemos reconocer que el proceso reciente de expansión de la caña de azúcar en la MRG de 

Ituiutaba, que gana mayor expresión a partir de los años 2000, va acompañado de un aumento de la producción 

de leche en el mismo período, que el número de vacas ordeñadas haya disminuido. Esto indica que la expansión 

de la caña de azúcar (que a menudo ocupa áreas de pasturas), ha potencialmente inducido cierta reestructuración 

de la ganadería regional. En este sentido, es necesario investigar cómo ocurre la dinámica de la reestructuración 

en hipótesis, así como identificar los principales agentes que permitieron tales transformaciones territoriales. 

Palabras Claves:Sector Sucroenergético; Reestructuración Territorial Productiva; Ganadería. 

 

 

Introdução 

 

Uma nova dinâmica se configura no setor sucroenergético brasileiro na década de 

2000 (CASTILLO, 2015), dinâmica esta marcada por significativa expansão da produção, 

para a qual poderíamos reconhecer alguns fatores principais, tais como, a expansão de modo 

geral da produção de commodities no Brasil, as implicações do Protocolo de Kyoto, a 

produção de automóveis flex fuel no território brasileiro e as políticas que, ao longo dos anos 

2000, induziram um maior financiamento do BNDES ao setor sucroenergético. São esses os 

principais fatores para a expansão do setor sucroenergético no início do século XXI. 
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Nos anos 2000 o Estado adotou medidas estratégicas de longo prazo no intuito de 

estabelecer a exportação de commodities para alcançar saldos positivos na balança comercial, 

o que resultou em uma expansão geral da produção de commodities no Brasil (DELGADO, 

2012), incluindo os derivados de cana, especialmente o açúcar.  

Outra importante implicação resulta do Protocolo de Kyoto (2007), tratado 

internacional em que o Brasil é signatário e que teve como intuito reduzir em 5% de emissão 

dos gases causadores do efeito estufa dos países desenvolvidos, o que também incentivou a 

produção do etanol como fonte de combustível renovável, além de colocar o etanol 

potencialmente como uma nova commodity.  

Com a implantação dos automóveis flex fuel em 2003, a expansão da cana-de-açúcar 

ocorreu de forma expressiva, visto que ―a partir do ano de 2003 o ritmo de incorporação de 

novas áreas pela cultura da cana-de-açúcar começa a aumentar e o total da área ocupada chega 

a dobrar entre 2000 e 2012‖ (CASTILLO, 2015, p. 102). Além disso, os financiamentos do 

BNDES a partir de 1999 tiveram enorme importância para desenvolvimento do setor 

sucroenergético (SILVA, 2017), pois permitiu um modelo de crescimento concorde com o 

crescimento geral que se observa no Brasil, onde a exportação de commodities minerais e 

agrícolas fazia parte de um novo pacto da economia política do agronegócio (DELGADO, 

2012).  

Destaca-se que a Microrregião Geográfica (MRG) de Ituiutaba também acompanha o 

processo de expansão da cana-de-açúcar, juntamente com o estado de Minas Gerais e outras 

partes do território nacional, sendo que, atualmente, a referida MRG possui três usinas 

sucroenergéticas em funcionamento. Uma delas inserida no município de Santa Vitória (usina 

Santa Vitória – início das atividades em 2008), uma no município de Capinópolis (usina Vale 

do Paranaíba – retomada da produção prevista para 2019) e outra localizada no município de 

Ituiutaba (usina BP
1
 – início das atividades em 2011), sendo elas as responsáveis pelo 

beneficiamento de quase toda a produção de cana-de-açúcar da microrregião.  

A atuação do Proálcool a partir da década de 1970 teve grande contribuição para a 

produção da cana-de-açúcar na microrregião de Ituiutaba
2
, sobretudo para a edificação de 

algumas usinas sucroenergéticas inseridas na região. Entre essas usinas, destaca-se a Usina 

Vale do Paranaíba, que está localizada no município de Capinópolis (pertencente à MRG de 

                                                 
1
A usina BP comprou as benfeitorias da antiga usina CNAA, que operava no município desde o ano 2007. 

2
Ressalta-se que a usina Vale do Paranaíba de Capinópolis e a usina Laginha Agroindustrial de Canápolis 

tiveram sua falência decretada no ano de 2015. 
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Ituiutaba), instalada na década de 1980, e outras duas usinas que estão inseridas no município 

de Canápolis, que não pertence a MRG de Ituiutaba, porém tiveram influência na expansão da 

cana-de-açúcar em todo o recorte espacial estudado a partir dos anos 1980, sendo elas a usina 

Laginha Agroindustrial, que inicia suas atividades no ano de 1982, e a destilaria autônoma da 

DAMFI, que iniciou suas atividades no ano de 1983. 

 Sabe-se que o setor sucroenergético se mostra cada vez mais atrelado às técnicas 

modernas de plantio da cana-de-açúcar, bem como da produção do etanol e açúcar. Além 

dessas variáveis, destacam-se a comercialização, logística e a produção de energia, impondo 

novas relações de uso do território (VENCOVSKY, 2013). 

 O setor sucroenergético (produção de cana-de-açúcar e derivados), passa por diversas 

transformações no início do século XXI, o que exige renovadas densidades técnicas e 

normativas (SILVEIRA, 2004), que operam de forma moderna, garantindo as estratégias 

globais dos grandes empreendimentos (VENCOVSKY, 2013). 

 Analisar a nova fronteira do setor sucroenergético é ressaltar um conjunto de 

processos que permite trabalhar a técnica no sentido da produção da vida, verificando a 

acumulação de condições que definem novas relações, apontando novas configurações de 

regionalizações da globalização da economia (BERNARDES, 2013). 

 A expansão expressiva da área de plantio e da produção de cana-de-açúcar a partir da 

década de 2000 foi promovida principalmente pela conjunção entre as políticas do Estado 

brasileiro de estímulo às exportações do agronegócio, como, por exemplo, a inserção do carro 

flex fuel no mercado. Além disso, há em curso uma tentativa de condução de uma transição 

energética, sendo adotadas a produção dos biocombustíveis (PIRES DO RIO, 2011) e também 

a produção de energia através da queima do bagaço da cana-de-açúcar.  

 Delgado (2012) sugere que, para tal feito, houve pós 2000, uma reestruturação da 

economia do agronegócio, e assim, uma forte atuação do Estado na reativação do crédito rural 

para a produção agroexportadora, sendo essencial para o aumento do agronegócio. De acordo 

com Delgado (2012), um ―novo projeto de acumulação de capital no setor agrícola‖ foi 

estimulado e organizado pela política macroeconômica e financeira do Estado brasileiro, que 

beneficiou um grupo de empresas agroindustriais e grandes proprietários de terra 

(TEODORO, 2016). Além do exposto, houve também o financiamento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para implantação e reestruturação das usinas 

e áreas produtivas em todo o território brasileiro (SILVA, 2017). Destaca-se que neste 
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momento ocorreram fusões e aquisições entre empresas do agronegócio, e, de modo 

particular, um conjunto número de fusões e aquisições no setor sucroenergético, bem como 

uma articulação de pesquisas dos órgãos responsáveis e empresas de todo o mundo. 

 Durante os anos 2000, a expansão da produção de cana-de-açúcar aparece de forma 

expressiva na Microrregião Geográfica de Ituiutaba, o que chama a atenção, pois a produção 

de leite também aumenta nesse período no recorte espacial mencionado. Neste sentido, a 

hipótese deste trabalho é de que a expansão da cana-de-açúcar resultou provavelmente em 

uma reestruturação produtiva da pecuária na MRG de Ituiutaba. Nota-se, por meio de análises 

preliminares, que a cana-de-açúcar vem substituindo as áreas de pastagem, mesmo diante de 

um cenário de aumento da produção de leite, o que sugere uma reestruturação produtiva e 

modernização dessa atividade no período atual. 

 Assim, o objetivo central deste trabalho é apresentar uma possível reestruturação da 

atividade da pecuária, diante de uma expansão recente da cana-de-açúcar na MRG de 

Ituiutaba. Destaca-se que a pesquisa está em andamento e neste trabalho apresentamos e 

avaliamos de modo preliminar apenas dados secundários.  

Diante da ideia da expansão da cana-de-açúcar e de suas implicações na pecuária, 

estabelecemos a Microrregião Geográfica de Ituiutaba como objeto empírico de análise. A 

região citada se localiza na parte noroeste do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. 

A MRG (mapa 01) é formada por seis municípios: Ituiutaba, Santa Vitória, Gurinhatã, 

Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu. 
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Mapa 01 - Localização da Microrregião Geográfica de Ituiutaba - MG 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Org.: TEIXEIRA, M. E. S.; CARVALHO, V. M. da C. de, 2018. 

  

Para avaliar a reestruturação da atividade pecuária diante da expansão recente da cana-

de-açúcar na MRG de Ituiutaba, foram avaliados dados de área plantada de cana-de-açúcar, 

quantidade de bovinos, vacas ordenhadas e produção de leite, a partir de informações da 

Produção Agrícola Municipal (PAM) e da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), ambos 

extraídos do SIDRA/IBGE. Os dados coletados são referentes aos anos de 1990, 2000, 2010 e 

2016.  

Salienta-se que há na região um fenômeno interessante a ser investigado, pois, 

inicialmente, a pecuária leiteira se destaca no recorte espacial estudado, sendo uma atividade 

tradicional e praticada há várias décadas. Mesmo após os anos 2000, com a expansão da cana-

de-açúcar, a pecuária não diminuiu seus índices de produção. Neste sentido, pretende-se 

entender como as duas atividades coexistem no espaço regional (pecuária e cana-de-açúcar), 

quais as implicações e tensões resultantes desta coexistência de atividades e como as mesmas 

disputam espaço para a produção. 
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Resultados Preliminares 

 

A MRG de Ituiutaba acompanha o processo de expansão da cana-de-açúcar a partir 

dos anos 2000, tal como no país. Entretanto, esta microrregião também mostra números 

expressivos no que tange a produção pecuária, tanto a de corte quanto a leiteira. Ressalta-se 

que no recorte espacial estudado atuam dois frigoríficos (Frig West e JBS), ambos no 

município de Ituiutaba, e cinco laticínios, sendo três deles situados no município de Ituiutaba 

(Nestlé, Canto de Minas e Fazendeira) e dois no município de Santa Vitória (Catupiry e 

Piracanjuba). 

 Dessa forma, é interessante refletir se existe uma relação da expansão da cana-de-

açúcar com uma atividade tradicional, que é a pecuária. Assim, potencialmente a expansão da 

cana-de-açúcar implica de certo modo em reestruturação produtiva da pecuária no recorte 

espacial estudado. 

 A quantidade de área plantada de cana-de-açúcar cresceu de forma relevante a partir 

dos anos 2000 na MRG de Ituiutaba (tabela 01), sobretudo com essa reorganização do setor, 

que além da produção de açúcar e álcool, vem produzindo também energia elétrica.  

 

Tabela 01 - Área destinada à cana-de-açúcar na MRG de Ituiutaba (1990-2016) 

Municípios 
Anos 

1990 2000 2010 2016 

Cachoeira Dourada 0 0 1600 0 

Capinópolis 0 20 8450 2485 

Gurinhatã 175 20 4000 8600 

Ipiaçu 0 15 4750 4600 

Ituiutaba 400 500 24000 26000 

Santa Vitória 270 40 25867 54000 

Total MRG 845 595 68667 95685 
Fonte: SIDRA/IBGE - Produção Agrícola Municipal (1990 – 2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 

 

 Analisando-se a tabela 01, nota que a expansão da cana-de-açúcar cresce de forma 

expressiva a partir dos anos 2000, ou seja, a MRG de Ituiutaba acompanha o processo de 

expansão da cana tal como no conjunto do território nacional.  

Ressalta-se que a criação de bovinos sempre foi um dos destaques para o campo 

brasileiro, uma vez que a pecuária de corte e a leiteira tem grande importância no consumo 

interno de carne, leite e seus derivados, e se configura até os dias atuais como item de grande 

relevância nas exportações. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1219 

A pecuária sempre teve números expressivos no Brasil, e na MRG de Ituiutaba não é 

diferente. Apesar de constantes variações, em geral, se mostra como uma marca importante da 

produção regional até o período atual. A tabela 02 apresenta a quantidade de bovinos na MRG 

de Ituiutaba desde a década de 1990. 

 

Tabela 02 - Bovinos (cabeças) na MRG de Ituiutaba (1990-2016) 

Municípios 
Anos 

1990 2000 2010 2016 

Cachoeira Dourada 12332 9100 9420 14000 

Capinópolis 31038 37360 33520 38846 

Gurinhatã 169286 168340 165840 182522 

Ipiaçu 23888 30090 28000 31417 

Ituiutaba 178222 202096 203370 222000 

Santa Vitória 272844 271530 252920 276500 

Total MRG 687610 718516 693070 765285 
Fonte: SIDRA/IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (1990 – 2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 
 

Através da tabela, nota-se que o município de Santa Vitória é o que mais se destaca na 

criação de bovinos, seguido por Ituiutaba e Gurinhatã. Por sinal, esses três municípios são os 

maiores em extensão territorial, respectivamente. Sabe-se que, para a criação de gado de corte 

e de leite, na maioria dos casos, é necessário grandes áreas para fornecer sua alimentação 

principal, que é a pastagem (tabela 03). Entretanto, faz-se necessário destacar que a atividade 

da pecuária vem se reestruturando nos últimos tempos, ou seja, adquirindo melhores índices 

de produção em menores áreas de criação.  

 

Tabela 03 - Área em ha das pastagens da MRG Ituiutaba (2006 – 2016) 

Municípios Área em ha em 2006 Área em ha em 2016 

Alteração em 

porcentagem (%) 

entre os anos de 2006 

e 2016
3
 

Cachoeira Dourada 7428,0 8129,1 -16,9% 

Capinópolis 17198,0 14703,4 9,4% 

Gurinhatã 127540,0 131607,1 30% 

Ipiaçu 17246,0 22435,0 -0,8% 

Ituiutaba 151581,0 150332,5 3,1% 

Santa Vitória 218166,0 177302,5 -23,0% 

Total MRG 539159,0 504509,6 -6,9% 
Fonte: IBGE (2006) e IESA (2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 

                                                 
3
Os valores em porcentagem que aparecem com os sinais de (-) representam a perda de áreas destinadas às 

pastagens entre os anos de 2006 e 2016. 
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Outro aspecto importante no que tange a criação do gado bovino é a presença dos 

frigoríficos inseridos em Ituiutaba (JBS e Frig West), e de laticínios inseridos na MRG de 

Ituiutaba, a Nestlé, Canto de Minas e Fazendeira inseridas no município de Ituiutaba e a 

Piracanjuba e Catupiry instaladas no município de Santa Vitória. Salienta-se que a oferta de 

fábricas de rações para bovinos também ocorre nesses municípios.  

A tabela 04 apresenta o número de vacas ordenhadas na MRG de Ituiutaba, entre os 

anos 1990 e 2016.  

 

Tabela 04 - Quantidade de vacas ordenhadas da MRG de Ituiutaba nos anos de 1990, 2000, 2010 e 

2016 

Municípios 
Anos 

1990 2000 2010 2016 

Cachoeira Dourada 1070 530 612 700 

Capinópolis 5500 3400 3560 4000 

Gurinhatã 38890 25000 21464 22800 

Ipiaçu 3720 2200 2472 2000 

Ituiutaba 47250 26600 28631 25000 

Santa Vitória 35280 22000 25553 23000 

Total MRG 131710 79730 82292 77500 
Fonte: SIDRA/IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (1990 – 2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 
 

 De forma geral, houve queda principalmente se considerarmos os números da década 

de 1990 em relação ao ano de 2016. Percebe-se que o número de vacas ordenhadas no ano de 

2016 é o menor apresentado na tabela. No entanto, quando se avalia a quantidade de leite 

produzida, o que se observa é um incremento significativo, sugerindo modernização da 

atividade leiteira, como pode ser observado na tabela 05.  

 

Tabela 05 - Produção de leite (em mil litros) na MRG de Ituiutaba (1990-2016) 

Municípios 
Anos 

1990 2000 2010 2016 

Cachoeira Dourada 405 722 733 1520 

Capinópolis 4860 4514 5664 6709 

Gurinhatã 19600 25383 29065 33546 

Ipiaçu 2117 2352 4238 2465 

Ituiutaba 23628 26480 35940 38319 

Santa Vitória 19322 24869 32899 30580 

Total MRG 69932 84320 108539 113139 
Fonte: SIDRA/IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (1990 – 2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 
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Portanto, diante dos dados expressos nas tabelas 04 e 05, e ainda que de modo 

preliminar, nota-se que há certa modernização da pecuária, sobretudo com o aumento da 

produtividade da pecuária leiteira, que, de um modo geral, teve o número de vacas ordenhadas 

diminuído e a produção de leite aumentada a partir dos anos de 1990 na MRG de Ituiutaba 

(gráfico 01). 

 

Gráfico 01 -Vacas ordenhadas e produção de leite (mil litros) na MRG de Ituiutaba (1990-2016) 

 

Fonte: SIDRA/IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (1990 – 2016). 

Org.: Matheus Eduardo Souza Teixeira, 2018. 
 

Ressalta-se que o processo de modernização da agropecuária influenciou a produção 

de leite no Brasil, antes com uma produção bem familiar, com técnicas rudimentares, passa a 

ser uma produção quase sempre em escala industrial, com normas e exigências sanitárias 

restritivas. 

Para o aumento da produção de leite, a modernização do processo é essencial, pois 

cada vez mais as áreas de pastagem perdem espaço para o cultivo da cana-de-açúcar e de 

outras commodities no território nacional. Ainda assim, os investimentos em genética em 

raças leiteiras, o confinamento, a ração balanceada e mais nutritiva, além da ordenha 

mecanizada vão sendo cada vez mais comuns no campo brasileiro. 
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Considerações Finais 

 

 A MRG de Ituiutaba, recorte espacial em foco, se mostra como uma região importante 

na produção primária. Historicamente é uma região que tem na pecuária bovina uma atividade 

tradicional e que, ao longo dos anos, tem conhecido novas dinâmicas de uso do espaço 

agrário, metamorfoseado principalmente em função da inserção de monoculturas, sendo 

emblemática a expansão recente da cana-de-açúcar, o que, em hipótese, têm levado à certa 

reestruturação das atividades produtivas campo. 

 Após os anos 2000, a cana-de-açúcar tem ganhado notoriedade nesta microrregião, no 

entanto, os índices da produção de leite também aumentam neste século. Isso mostra que a 

pecuária passa por uma reestruturação das suas atividades, ainda mais se considerarmos que 

cada vez mais a cana-de-açúcar tem tomado as áreas de pastagem. Neste viés, necessita-se de 

uma modernização da agropecuária para o crescimento da produção de leite. A redução do 

número de vacas ordenhadas evidencia, à primeira vista, um processo de modernização e 

reestruração da atividade.  

 Salienta-se que este trabalho, ainda em andamento, pretende identificar de que forma 

tem se dado a modernização/reestruturação da atividade pecuária, buscando reconhecer os 

fatores que permitem tais transformações na produção. Além disso, buscamos compreender a 

coexistência entre as atividades da pecuária e cana-de-açúcar no espaço regional, avaliando 

disputas, conflitos e resistências da pecuária bovina.  

 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

pelo apoio financeiro que possibilitou a realização da pesquisa. 

 

Bibliografia 

 

BERNARDES, Júlia Adão. Metamorfoses no setor sucroenergético: emergência de contradições. In: 

Júlia Adão Bernardes, Cátia Antônia da Silva, Roberta Carvalho Arruzzo. (Org.). Espaço e energia: 

mudanças no setor sucroenergético. 1ed.Rio de Janeiro: Lamparina, 2013, v. 1, p. 143-155. 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1223 

CASTILLO, Ricardo. Dinâmicas recentes do setor sucroenergético no Brasil: competitividade regional 

e expansão para o bioma Cerrado. Revista GEOgraphia, 17, nº 35, 2015. Disponível em: 

<http://www.geographia.uff.br/index.php/geographia/article/view/877>. Acesso em: 06 de Maio 2018. 

 

DELGADO, Guilherme Costa. Especialização primária como limite ao desenvolvimento. 

Desenvolvimento em Debate. v.1, n.2, p.111-125, 2010. 

 

_______. Do "capital financeiro na agricultura" à economia do agronegócio: mudanças cíclicas 

em meio século (1965-2012). Porto Alegre: UFRGS, 2012. 144 p. 

 

FREDERICO, Samuel. Imperativo das exportações e especialização agrícola do território brasileiro: 

das regiões competitivas à necessidade de regiões cooperativas. Geografia (Rio Claro. Impresso), v. 

37, p. 5-18, 2012. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Bases cartográficas 

contínuas. Rio de Janeiro, 2010.Acesso em: 20Set. de 2018. 

 

_______. Dados sobre pastagens no Brasil.Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: <http://www.sidra. 

ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&o=11&i=P&c=854>. Acesso em: 20Set. de 2018. 

 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS – IESA. Pastagem.org. Goiânia, 2016. 

Disponível em: <https://pastagem.org/index.php/pt-br/>. Acesso em: 20Set. de 2018. 

 

PIRES DO RIO, Gisela Aquino. Escalas de política energética: o programa nacional de biodiesel. In: 

BERNARDES, J. A & ARACRI, L. A. S. Novas fronteiras do biodiesel na Amazônia: Limites e 

desafios da incorporação da pequena produção agrícola. Rio de Janeiro: Arquimedes, 2011. 27 – 46 p. 

 

SIDRA/IBGE – Sistema de Recuperação Automática. Produção Agropecuária Municipal - PAM. 

1990, 2000, 2010, 2016. Disponível em:<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/popul 

/default.asp?z=t&o=25&i=P>. Acesso em: 02 Ago. 2018. 

 

________. Pesquisa Pecuária Municipal - PPM. 1990, 2000, 2010, 2016. Disponível 

em:<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/popul/default.asp?z=t&o=25&i=P>. Acesso em: 02 Ago. 2018. 

 

SILVA, Laís Ribeiro. O BNDES e a sustentação do setor sucroenergético no Brasil: implicações 

territoriais no contexto neoliberal e de financeirização. 2017. 152 f. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. Disponível em: 

<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18930>. Acesso em: 25 de Jun. de 2018. 

 

TEODORO, Marcelo Alves. Concentração econômica do capital e especialização territorial 

produtiva no setor sucroenergético na região de Iturama (MG). 2016. 129 f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade estadual paulista 

―Júlio de Mesquita Filho‖, Rio Claro, 2016. 

 

VENCOVSKY, Vitor Pires. Setor sucroenergético: a emergência de um novo período. In: Júlia Adão 

Bernardes; Catia Antonia da Silva; Roberta Carvalho Arruzzo. (Org.). Espaço e energia: Mudanças 

no paradigma sucroenergético. 1ed.Rio de Janeiro: Lamparina, 2013, v., p. 51-62. 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1224 

A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: 

ENERGIA ELÉTRICA COMO MERCADORIA 

 
 

SOUZA, Cecy Meira Rosa 
Mestranda no curso de Pós-Graduação em Geografia 

Universidade Estadual Paulista (UNESP - Rio Claro) 

cecy_mrs@hotmail.com 

 

 

Resumo:Abordaremos nesse artigo sobre a estrutura de mercado do setor elétrico nacional e a quebra de 

monopólio natural para gerar uma possível competição nesse mercado (Geradores, Transmissores, Distribuidores 

e Comercializadores). Para isso traremos algumas novas medidas provisórias como a MP 811 e 814, que estão 

sendo implantadas desde dezembro de 2017, onde papel do Estado não tem sido mais como empreendedor, mas 

apenas como regulador da energia elétrica, voltada para uma regulação mínima. A atual estrutura de 

funcionamento do setor elétrico está formada a partir da ótica institucional entre Agentes de Governo, Agentes 

Públicos e Privados a partir da reestruturação do setor elétrico brasileiro nos anos 2000, entendendo a energia 

elétrica como um bem público. 
Palavra-chave:setor elétrico, reestruturação, mercado, bem público. 

 

Resumen:En este artículo abordamos la estructura de mercado del sector eléctrico nacional y la quiebra de 

monopolio natural para generar una posible competencia en ese mercado (Generadores, Transmisores, 

Distribuidores y Comercializadores). Para ello traeremos algunas nuevas medidas provisionales como la MP 811 

y 814, que están siendo implantadas desde diciembre de 2017, donde papel del Estado no ha sido más como 

emprendedor, sino apenas como regulador de la energía eléctrica, orientada hacia una regulación mínima. La 

actual estructura de funcionamiento del sector eléctrico está formada a partir de la óptica institucional entre 

Agentes de Gobierno, Agentes Públicos y Privados a partir de la reestructuración del sector eléctrico brasileño en 

los años 2000, entendiendo la energía eléctrica como un bien público. 

Palabra Clave:sector eléctrico, reestructuración, mercado, bien público. 

 

 

Origem Do Setor Elétrico Brasileiro 

 

A indústria de energia elétrica no Brasil tem um histórico recente, surgiu no final do 

século XIX, em 1883, obtendo um desenvolvimento amplo ao longo da primeira metade do 

século XX, segundo dados do Boletim Geográfico de Energia Elétrica (1970). Colocando a 

indústria brasileira de eletricidade em um panorama histórico podemos analisar que ela se 

dividiu em seis grandes períodos: i) o monopólio privado que ocorreu de 1889 a 1930; ii) a 

era Vargas de 1930 a 1945; iii) o início da estatização de 1945 a 1962; iv) a ascensão do 

modelo estatal de 1962 a 1995; v) a reforma privatizante da indústria brasileira de eletricidade 

em 1995 a 2001 e vi) a reestruturação da indústria brasileira de eletricidade de 2001 até o 

momento atual (GONÇALVES, 2009). Isso nos permite entender algumas questões que 

permeiam o setor elétrico na atual conjuntura e como se deu seu processo de mudança na 
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estrutura do mercado do setor elétrico brasileiro. Nesta última fase conseguimos perceber que 

em meados de outubro de 2016, pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o setor 

elétrico iniciou uma nova fase de reestruturação com outras propostas para esse setor. Podem 

ser citados o Projeto de Lei 1917/2015
1
 onde consta i) a portabilidade da conta de luz do 

mercado cativo para o mercado livre e ii) concessões estendidas por 30 anos às 

concessionárias; além de medidas provisórias MP 811 e MP 814
2
 que vêm fortalecer esse 

projeto de lei, debatido com maior ênfase desde dezembro de 2017, e que visa a nova 

reestruturação do setor através de abertura de mercado. 

Retomando a periodização, no primeiro momento (de 1889 a 1930) conhecido como 

República Velha, à indústria de eletricidade no Brasil ainda era pequena, só tinha até então 

um único Decreto do Governo, nº 5.407 de 1904, que regulava o setor elétrico sem normas 

para seu planejamento. A empresa Amforp (American Foreign & Power Co.) compartilhada 

com a Ligth (Brazilian Traction, Light and Power) passaram a ter concessões de usinas 

hidráulicas e térmicas em locais estratégicos em todo país, desta forma, constatamos que num 

primeiro momento a Indústria Brasileira de Eletricidade se concretiza como um monopólio 

privado.  

Já na fase da era Vargas, de 1930 a 1945, vemos uma maior intervenção do Estado 

para o setor, onde o país se encontrava em grande crescimento industrial. Segundo Antas Jr. 

(2009), a indústria brasileira de forma geral nasce e se constitui sob domínio de grandes 

oligopólios industriais e financeiros, somando-se a falta de investimentos, ausência de 

regulação, falta de padronização que acompanhasse a Revolução Industrial e uma tecnologia 

tardia gerou Regiões Concentradas
3
(SANTOS e SILVEIRA, 2012) e uma integração nacional 

que estimulou maiores desigualdades. Através do aumento contínuo do custo de energia 

elétrica praticado pelas empresas Light (empresa canadense) e Amforp (empresa 

estadunidense) nesse período, a classe de empresários brasileiros se indignou com tais 

aumentos. O Código de Águas foi criado em 1934, com a intenção do poder público controlar 

e incentivar o aproveitamento industrial das águas brasileiras, atendendo, em particular, a 

                                                 
1
Projeto de Lei disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor 

=1348569&filename=PL+1917/2015. No site da Câmara dos Deputados (acesso em 07/06/2018) a situação do 

Projeto encontra-se como ―Pronta para Pauta na Comissão Especial‖. 
2
 Medidas Provisórias (MP 811/17 e MP 814/17) disponíveis em:http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

prop_mostrarintegra?codteor=1636702&filename=MPV+811/2017; http://www.camara.gov.br/proposicoes 

Web/prop_mostrarintegra?codteor=1637450&filename=MPV+814/2017. 
3
Implantação consolidada dos meios técnicos-científicos-informacionais nas Regiões Sul e Sudeste (p.269, 

2012). 
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energia hidráulica, facilitando e garantindo seu aproveitamento. Ainda na década de 1930, no 

ano de 1939, cerca de 1175 empresas dedicadas ao setor de energia elétrica estavam em 

funcionamento no Brasil, sendo que em sua maioria eram hidroelétricas (738) e 15 mistas. Em 

1945 foi criada a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco). 

A partir de 1945, pós-término da Segunda Guerra Mundial, o Brasil inicia um 

crescimento industrial intencional, segundo Santos e Silveira (2012), passando para o período 

da estatização. Antas Jr. (2009) lembra que foi a partir dos anos 1950 que o Estado brasileiro 

passou a empreender uma intervenção inédita no setor elétrico nacional, que teria o papel de 

planejar a construção e funcionamento das empresas estaduais e federais. ―Num curto 

período, organizou-se um sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica 

estatal, que regulava aspectos variados da vida cotidiana, sem mesmo a sociedade notar 

quanto o Estado estava presente‖ (ANTAS JR., 2009, p. 37). 

No segundo mandato de Getúlio Vargas, no poder entre 1951 e 1954, foram criados 

alguns importantes fundos de investimento no setor elétrico como o FEE (Fundo de 

Federação e Eletrificação), e em 1954 o IUEE (Imposto Único sobre Energia Elétrica), o 

primeiro Plano Nacional de Eletrificação, além da criação da empresa de Furnas em 1957 e a 

organização da holding Eletrobras em 1962. O MME (Ministério de Minas e Energia) foi 

criado em 1960 e era responsável por integrar as funções do Ministério da Agricultura e do 

CNAEE (Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica), projetava a política necessária para 

o sistema elétrico nacional e a Eletrobras que executava essas políticas, a partir de 1962.  

A ascensão do modelo estatal marcou o período de 1962 a 1995. Em 1965 o DNAE 

(Departamento Nacional de Águas e Energia) – transformado em DNAEE (Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica) em 1969 – era um órgão ligado ao MME, que tinha a 

função de planejar, coordenar e executar os estudos hidrológicos do país, além da supervisão, 

fiscalização e controle dos aproveitamentos que alteravam o regime de águas e os serviços de 

eletricidade. 

Inicia-se a última fase do setor elétrico: a reforma privatizante da indústria elétrica 

brasileira no final da década de 1990. Segundo Ramalho (2006) as privatizações dos serviços 

públicos e a reforma regulatória, são as duas imprescindíveis mudanças necessárias para 
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atender esse novo período técnico-científico informacional
4
(SANTOS, 2002) e a inserção do 

Brasil na economia mundial. Foi com o Plano Nacional de Desestatização de 1990, seguido 

da privatização das empresas elétricas a partir de 1995, que se fizeram notar reais diferenças 

no setor elétrico brasileiro com a participação do capital estrangeiro em até 100% (sendo que 

inicialmente era de até 40%). Em 1995 com a maior abertura do mercado externo e em busca 

de uma estrutura de um Estado mínimo, diversas mudanças ocorreram, principalmente ligadas 

ao setor. Esse conjunto de fatores políticos e econômicos refletiram nas transformações 

ocorridas no sistema modificando toda sua lógica antes existente. Conforme Ramalho (2006), 

a eletricidade vira mercadoria e as relações entre o poder público, os agentes sociais e o 

território são estabelecidos a partir de uma lógica mercadológica, onde os controles externos 

influenciam os valores neoliberais na energia elétrica, que se transforma em reprodução do 

capital. 

 

Reestruturação Do Setor Elétrico Nacional 

 

De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a produção e transmissão de 

energia elétrica do Brasil é um sistema hidrotérmico de grande porte, com forte 

predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. O Sistema Interligado 

Nacional (SIN) é formado pelas empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e 

parte da região Norte. Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, 

em pequenos Sistemas Isolados (SI) localizados principalmente na região Amazônica. No 

entanto, pode-se constatar, também, que partes do interior da região Nordeste e também da 

região Norte do país ainda se encontram ―desconectados‖ deste sistema integrado, que são os 

sistemas isolados, constituídos por Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e Usinas 

Termoelétricas (UTEs). Segundo Cataia (2014), esse último ainda é chamado de ―sistema‖, 

pois há uma fundamental logística de distribuição de óleo diesel para o interior da região 

Amazônica.   

Conforme a ANEEL traz em seu Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2008), foram 

obtidos dados pelos quais podemos analisar algumas questões regionais a partir das ideias de 

Milton Santos e María Laura Silveira (2012) de regiões do mandar e das regiões do fazer – 

que potencializam regiões mais densamente tecnificadas no país que outras, como as regiões 

                                                 
4
O território ganha novos conteúdos e impõem novos comportamentos, graças às enormes possibilidades da 

produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos produtos, do dinheiro, das ideias, informações, das ordens 

e dos homens. Página 52,2012 
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que consomem e produzem energia elétrica no Brasil de maneira diferentes.  Podemos sugerir, 

com isso, que as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste são as que menos produzem e 

consomem energia no país em comparação com as outras regiões. Em sua análise, a ANEEL 

aponta que na região Nordeste grande parte da população possui baixo poder aquisitivo, não 

sendo, assim, interessante a implantação de mais redes de energia elétrica para as 

concessionárias e distribuidoras, com um retorno lucrativo baixo ou quase nenhum. Agora, na 

região Centro-Oeste, seria a baixa densidade demográfica que não atrai para implantação de 

redes de distribuição de energia elétrica. Já na região Norte seria a junção dos dois, a baixa 

densidade demográfica e a pequena geração de renda, juntamente com sua localização 

geográfica complicada, gerando assim maiores barreiras para implantação desse sistema, 

como um aumento do custo em produtos de alta tecnologia para fazer chegar a energia, de 

fato, em toda essa região.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME, 2010), ―as famílias desassistidas 

estavam majoritariamente situadas nas regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e que cerca de 90% delas possuíam renda inferior a três salários mínimos‖. Pode-se 

apontar que esse foi um dado importante, no qual se basearam as metas para o Programa Luz 

Para Todos, podendo destacar as regiões mais necessitadas e as classes sociais que não tem o 

acesso ou tem pouco acesso à energia elétrica e seu desenvolvimento econômico e social é 

baixo, como podemos observar na figura 1. 

 
Figura 1 - Associação entre Exclusão Elétrica Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de BRASIL – MME (2010). 
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Para melhor exemplificar o funcionamento do SIN podemos apresenta-lo da seguinte 

maneira: As atividades do governo são exercidas pelo Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas (CNPE), MME e Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). As 

atividades regulatórias e de fiscalização são exercidas pela ANEEL. As atividades de 

planejamento, operação e contabilização são exercidas por empresas públicas ou de direito 

privado sem fins lucrativos, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ONS e Câmera 

de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). As atividades permitidas e reguladas são 

exercidas pelos demais Agentes do setor: Geradores, Transmissores, Distribuidores e 

Comercializadores. Entendendo que o setor elétrico passou desde sua criação até o atual 

período por diversas transformações, procuramos explanar sobre as mais importantes para 

contextualizar a fase atual de nova reestruturação e melhor entender sua lógica.  

Segundo o site da ABRADEE – Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica os seguimentos de geração e comercialização de energia elétrica se tornam segmentos 

competitivos devido ao grande número de agentes no setor além de ser um produto 

homogêneo. Porém, os setores de transporte de energia como a transmissão e distribuição são 

considerados monopólios naturais devido a inviabilidade de haver mais de um agente em uma 

única área de concessão, gerando ineficiências no setor em sua operacionalidade em regime 

concorrencial por exemplo como LOSEKANN (2003) coloca. Logo, a competição acaba se 

limitando aos extremos da cadeia produtiva do setor. 

Diante do exposto, parece mais razoável uma postura mais ativa dos agentes do setor 

em relação à pesquisa e ao desenvolvimento de técnicas, equipamentos e materiais que 

proporcionem aos usuários um serviço plenamente adequado às suas necessidades. É esse o 

espírito da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, que obriga as empresas concessionárias, 

permissionárias e autorizadas à prestação de serviços públicos de energia elétrica a realizar 

investimentos mínimos em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de energia 

elétrica, segundo regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que já 

havia fixado obrigação similar nos contratos firmados após a reestruturação do setor 

(FRONTIN, 2011, p. 16). É importante a contínua pesquisa em novas técnicas para o 

desenvolvimento de materiais e meios que possam alcançar pessoas que ainda não têm acesso 

à energia elétrica em regiões de difícil obtenção desse serviço básico e tão necessário.  

Para que a expansão do SIN aconteça reservas foram sancionadas e criou-se a Conta 

de Desenvolvimento Energético (CDE) instituída como subvenção econômica pela Lei nº 
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10.438 de 26 de abril de 2002, e a Reserva Global de Reversão (RGR) instituída pela Lei nº 

5.655, de 20 de maio de 1971, são oriundas de reservas das próprias concessionárias, além do 

desconto em fatura da conta de energia elétrica de cada residência.  

Esses recursos da CDE são provenientes das quotas anuais pagas por todos os agentes 

que comercializam energia com o consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas 

tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição. O montante arrecadado em 

quotas anuais da CDE, calculadas pela ANEEL, corresponde à diferença entre as necessidades 

de recursos e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes como título de bem público
5
, 

de multas aplicadas pela ANEEL a concessionárias, permissionárias e autorizadas e dos 

créditos da União. A CDE visa o desenvolvimento energético dos estados, além de promover 

garantias de recursos para fornecer energia elétrica aos consumidores finais da Subclasse 

Residencial Baixa Renda. 

A RGR tem fins de custear a concessão de financiamento as empresas concessionárias, 

para expansão e melhoria dos serviços públicos de energia elétrica e para reativação do 

programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos de investimentos 

segundo a Lei nº 9.496 de 11 de setembro de 1997. A quota anual, segundo a Lei nº 5.655 

Artigo 4º, corresponde ao produto de até 3% da receita anual incidente sobre o investimento 

do concessionário com contribuição do consumidor e participação da União, onde o DNAEE 

do MME estipula os valores da quota anual de reversão para cada concessionário e a 

Eletrobras destina os recursos da RGR.  

A RGR é uma tarifa que incide indiretamente na conta de luz do consumidor final, 

para financiar os investimentos do Setor Elétrico Brasileiro. Segundo Esposito (2012), a RGR 

foi instituída com a finalidade de garantir os recursos a serem aplicados nos casos de 

indenização ao concessionário nos momentos de reversão dos ativos ao Estado no final do 

prazo de concessão. A partir de 1971, a legislação conferiu à Eletrobras a administração desse 

fundo, cujo emprego se daria na forma de empréstimos às concessionárias de serviços 

públicos de energia elétrica, para expandir e melhorar os serviços. A Lei 8.631 de 04 de 

março de 1993, diz que a RGR é uma reserva na qual cada concessionária, anualmente, deve 

depositar na conta do governo, sendo responsabilidade do DAEE fiscalizar e controlar para 

                                                 
5
Dicotomia desse conceito no direito e na economia. Não usamos a ideia de bem comum da economia: não 

excludente e não rival, se classifica em função da natureza dos bens e não do valor que ele representa no social 

ou político. Nos voltamos a ideia do conceito jurídico voltada para a capacidade única de satisfazer as 

necessidades coletivas, onde representa uma expressão material do bem comum. GONÇALVES, M. E.; PATO, 

J.; SCHMIDT, L. (Org.) P.31, 2013. 
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que esse dinheiro seja reinvestido em programas de energia elétrica específicos, tais como: em 

áreas rurais, em programas de energia limpa renovável, expansão e manutenção de energia 

nessas áreas distantes e sem recurso. 

As tarifas cobradas dos consumidores são para cobrir os custos do serviço gerado, no 

entanto, dentro deste sistema de cobranças existem pessoas beneficiadas pela Tarifa Social de 

Energia Elétrica, conforme a Lei nº 12.212 de 20 de janeiro de 2010 e o Decreto nº 7.583, de 

13 de outubro de 2011. Com isso, para as pessoas que têm um consumo inferior a 

350KWh/mês (da classe residencial) e 700KWh/mês (da classe rural), as tarifas-base são 

diferentes, isto é, cobra-se um valor menor para esses beneficiados e que varia de 10% a 65% 

de redução em sua conta. Para obter esse benefício os moradores devem se inscrever no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal vinculados ao Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A Tarifa Social é automática para 

residências com consumo abaixo de 80kWh/mês. O objetivo da mudança de leis é que as 

reduções sejam exclusivas para a população de baixa renda, o critério automático, previsto na 

Lei nº 10.438 de 2002, acabava beneficiando com a Tarifa Social moradores de flats e casas 

de veraneio.  

Segundo a Lei nº 12.865 de 9 de outubro de 2013, no seu Artigo 16, as concessionárias 

e permissionárias de distribuição de energia elétrica e as concessionárias de serviço público de 

transmissão de energia elétrica licitadas a partir de 2012, mais as concessionárias de serviço 

público de transmissão e geração de energia elétrica prorrogadas ou licitadas nos termos dessa 

Lei, ficam desobrigadas a partir de 1º de janeiro de 2013 a recolher a quota anual da RGR. A 

partir do Decreto nº 9.022 de março de 2017 é revogado que o Programa Luz para Todos 

(LpT) seja custeado pelo RGR. Fica disposto que ―os recursos necessários para o custeio do 

Programa ―LUZ PARA TODOS‖
6
 serão oriundos da Conta de Desenvolvimento Energético – 

CDE, instituída como subvenção econômica pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e de 

agentes do setor elétrico‖ (BRASIL, 2017) somente, válido a partir de 31 de março de 2017. 

Ora, se antes a expansão do Sistema Elétrico às áreas menos densas dependiam da 

RGR e CDE, tal como proposto para financiar o LpT, como fica, neste momento, o 

financiamento dessas infraestruturas de distribuição em áreas que potencialmente não 

interessam à iniciativa privada já que são áreas pobres? 

                                                 
6
Esse programa do Governo Federal tem início em 2003, por meio do Decreto Federal nº 4.873, de 11 de novembro 

de 2003 e previa a universalização do sistema elétrico nacional (até abril de 2015 foram beneficiados pelo LpT mais de 

15,5 milhões de pessoas, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais favorecidas). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm
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A Lei 10.438 de 26 de abril de 2002, no seu artigo 5º, aponta a participação do Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES), como um dos ―investidores‖ do Setor Elétrico 

Brasileiro (SEB), inserido no LpT em um caráter emergencial. O Banco ingressa somente 

para suprir a insuficiência de recursos como apoio para as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição, geração e produtores independentes de energia elétrica, por 

solicitação da GCE (Câmara de gestão da crise de energia elétrica vinculada à ANEEL). O 

BNDES criado em 1952, teve um papel de financiador do SEB pois gerenciava o Fundo 

Federal de Eletrificação (FFE) propagado pelo Imposto Único de Energia Elétrica
7
 como 

fonte de recursos, até a criação da Eletrobras em no ano de 1962. Com a Eletrobras se 

tornando gestora, maior proprietária, planejadora e financiadora do setor, o BNDES passou a 

atuar para a transformação e bens de capital, financiando basicamente a produção e 

equipamentos do setor elétrico. Foi somente a partir da era das privatizações na década de 

1990 que o BNDES voltou a financiar os projetos do SEB, como coloca Esposito a seguir: 

O BNDES atuou como financiador nas seguintes modalidades: adiantamento 

de recursos aos estados da federação, que entre 1996 e 1998 representaram 

apoio de R$ 898,4 milhões, valor que deveria ser pago com as receitas das 

privatizações; e financiamento aos adquirentes nos leilões de privatização, 

que totalizam um apoio financeiro de R$ 5,7 bilhões, a serem pagos pelos 

acionistas das concessionárias privatizadas ou pelos funcionários das estatais 

que participaram do leilão de privatização. (ESPOSITO, 2012) 

Dessa forma, percebemos como o território é transformado com a expansão do setor 

elétrico brasileiro e como é reordenado a partir de uma lógica de consumo financiada por 

diversos agentes do setor. Assim vai se estabelecendo uma conjuntura de mudanças do papel 

do Estado enquanto empreendedor para somente regulador do sistema, com a premissa de 

tornar o setor elétrico competitivo por meio de privatizações e uma regulação mínima. A 

energia elétrica deixa de ser somente um bem público e começa a fazer parte de uma lógica 

mercadológica como uma commodity. 

Como dito anteriormente a eletricidade é considerada um bem público, mas, partimos 

do conceito jurídico e não econômico
8
. Bem público segundo O‘Sullivan não é excludente 

nem rival, logo a energia elétrica não pode se enquadrar, pois nem todos tem acesso a ele e é 

                                                 
7
IUEE - era de 10%, para a atividade rural, 35%, para os consumidores residenciais e industriais, e 40%, para os 

consumidores comerciais e outros. 
8
Bem público e bem comum são vistos como recurso, onde o primeiro não é excludente e nem rival, o segundo 

não é excludente e é rival (apenas um pode consumir o bem). Monopólio Natural: excludente (pode excluir uma 

pessoa que não paga pelo bem) e não rival. P. 205,2004. 
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cobrado por seu uso, caso não o faça o benefício é cortado. Bem público no direito, traz a 

ideia do bem estar social que permite a satisfação de necessidades coletivas, onde essa energia 

elétrica como colocamos, é submetida como domínio de uma pessoa de direito público. Logo, 

essa energia gera externalidades positivas e negativas para o resto da economia do país, assim 

identificamos que a eletricidade não pode ser estocada, logo o ajuste entre oferta e demanda 

deve acontecer em tempo real. Além de ser uma importante fonte de poluição em relação a 

alagamento de grandes áreas territoriais. Essas externalidades negativas apresentadas são 

consideradas falhas de mercado que é onde se justifica a regulação forte desse monopólio 

natural. 

Destaca-se a relevância de nosso tema de trabalho, sobretudo em momentos de crise 

política onde tem-se o início dos entendimentos e estudos para a privatização da Eletrobras, 

como já noticiado pela Casa Civil do Palácio do Planalto e pela mídia
9
. A título de exemplo, o 

jornal Valor Econômico publicou
10

 (em 06/06/2018) as estratégias do processo da 

privatização da Eletrobras, ou seja, sugerem dividir a privatização em vários leilões ao invés 

de ser feito de uma só vez, como o Governo almejava. Com isso, se torna possível a 

viabilização desse processo de maneira efetiva por conta das dificuldades que o Governo vem 

encontrando, como a insatisfação do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) que moveu 

um processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, que concedeu 

liminar impondo que a Eletrobras e suas distribuidoras interrompam o processo de 

privatização e apresentem um estudo da privatização da empresa e suas consequências. Várias 

centrais sindicais entraram com ações na Justiça Trabalhista contra esse processo privatizante, 

segundo o jornal Valor Econômico
11

.  

  

Considerações Finais 

 

Levando-se em consideração os apontamentos até agora trazidos, buscamos entender a 

investigação de elementos que ajudassem na compreensão da organização territorial no atual 

período em relação aos interesses que geram tal investimento no setor elétrico brasileiro. 

Procurar um método para se tentar aprofundar tal análise é tarefa que consiste em se levar em 

                                                 
9
Conforme Medidas Provisórias citadas anteriormente, tais como a MP 814 aprovada em dezembro de 2017, na 

qual consta o Plano Nacional de Desestatização do Governo Temer (2016 a 2018). 
10

Encontrado em: http://www.valor.com.br/empresas/5572997/eletrobras-pode-dividir-leilao-de-distribuidoras.  
11

Encontrado em: http://www.valor.com.br/empresas/5570403/justica-do-rj-suspende-privatizacao-de-

distribuidoras-da-eletrobras. 
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conta diversos aspectos da realidade. No período atual, de um lado a renovação seletiva das 

materialidades nos lugares, associada ao dinamismo econômico gerado em alguns municípios 

beneficiados pela concentração de infraestruturas e pela elevada densidade técnica seria 

apenas uma das faces desse processo. A outra face é a manutenção de espaços do território 

nacional onde se observa a inexistência de infraestruturas básicas para a sociedade, já que em 

muitas áreas do território brasileiro nem sequer a luz elétrica é existente.      

A partir do método adotado neste trabalho sugere-se que não se tome o caminho de 

interpretação do território nacional a partir dele mesmo, pode-se buscar sua explicação a partir 

de seus usos interpretando-o como uma concreção do espaço geográfico, que é compreendido 

por Santos (2002) como um conjunto indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações. Conforme Santos e Silveira (2012, p. 11) para se interpretar o 

território como ator e não apenas como um palco, isto é, entender o território no seu papel 

ativo, há que se buscar ―apreender a constituição do território, a partir dos seus usos, do seu 

movimento conjunto e de suas partes, reconhecendo as respectivas complementaridades‖. 

Entendemos que a partir da reestruturação do setor elétrico nacional pode-se 

compreender as mudanças territoriais a partir de sua expansão onde identificamos 

necessidades de se restabelecer novas relações como em um modelo de concorrência que vem 

se concretizando na geração e comercialização da energia elétrica. A partir disso o Estado 

vem gerando a necessidade da quebra de monopólio com a expectativa de originar produtores 

independentes de energia, consumidores livres como percebemos nas Medidas Provisórias 

811 e 814.  
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Resumo:Os Arranjos Produtivos Locais (APL) são o resultado da reorganização sócioespacial e produtiva de 

determinadas regiões no processo de Globalização e que são exemplos de iniciativas localizadas para o 

desenvolvimento, este artigo tem como objetivo apresentar a relevância econômica do APL de Calçados Infantis 

de Birigui. 

Palavras-chave:Arranjo Produtivo Local; Calçados Infantis, Governança; Especialização Produtiva. 

 

 

Resumen:Los Arreglos Productivos Locales (APL) son el resultado de la reorganización socioespacial y 

productiva de determinadas regiones en el proceso de Globalización y que son ejemplos de iniciativas 

localizadas para el desarrollo, este artículo tiene como objetivo presentar la relevancia económica del APL de 

Calzados Infantiles de Birigui. 

Palabras Claves:Arreglo Productivo Local; Calzados Infantiles, Gobernanza; Especialización Productiva. 

 

 

Introdução 

 

Partindo do pressuposto de que os Arranjos Produtivos Locais (APL) são o resultado 

da reorganização sócioespacial e produtiva de determinadas regiões no processo de 

Globalização, sobretudo, como exemplos de iniciativas localizadas para o desenvolvimento, 

este artigo tem como objetivo apresentar a relevância econômica do APL de Calçados Infantis 

de Birigui. 

Os APLs tornaram-se desde meados dos anos de 1990 importantes instrumentos na 

implantação de políticas de desenvolvimento regional/territorial com forte apoio do poder 

público, buscando a articulação de diferentes atores territoriais. Atualmente, no estado de São 

Paulo existem 24 arranjos institucionalizados se apresentando em diferentes setores 

produtivos e com distintos níveis de emprego tecnológico (da produção cerâmica a médico-

hospitalar). Dentre os arranjos produtivos existentes no estado de São Paulo, 14 estão 

inseridos em uma política específica que busca a melhoria da competitividade, tendo a 

incisiva participação do Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), da onde provêm 

os recursos financeiros. Denominado ―Programa BID‖ esse programa fora firmado através da 

parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
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do Estado de São Paulo (SDECTI), a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São 

Paulo (SPG) o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP) e 

a Federação das Indústrias do Estado de S. Paulo (FIESP).A articulação de atores da esfera 

pública e privada para a elaboração da política resultou na criação da Rede Paulista de APL, 

uma instância interinstitucional criada em 2007 e responsabilizada pela coordenação das 

políticas dos arranjos no estado (desde a seleção dos setores produtivos com uma determinada 

aglomeração específica de empresas até a elaboração de projetos e programas para o 

desenvolvimento econômico dos mesmos) (RIBEIRO, 2017). 

Dentre os APLs contemplados pela política do estado está o de calçados infantis de 

Birigui. O ―aglomerado‖ produtivo é composto por 10 municípios (Alto Alegre, Araçatuba, 

Avanhandava, Barbosa, Birigui, Brejo Alegre, Coroados, Glicério, Guaiçara, Piacatu, 

Promissão), tendo Birigui o município núcleo. O APL está localizado na porção noroeste do 

estado de São Paulo e integra a Região Administrativa (RA) de Araçatuba. Trata-se da 13ª 

região paulista no PIB e 14ª no PIB per capita (dados de 2015) e tem como principais 

municípios em termos econômicos e sociais Araçatuba e Birigui. 

Não iremos aqui aprofundar os aspectos econômicos dos municípios, mas sim, 

destacar a relevância econômica do APL para a dinâmica local e regional. A metodologia 

utilizada consiste na coleta e manuseio de documentos oficiais e na análise de dados 

secundários coletados na RAIS (número de estabelecimentos e de empregados) acerca de 

Birigui e de seu APL. Soma-se a isso a realização de pesquisa de campo com representante do 

comitê gestor, revisão bibliográfica sobre os estudos no campo geográfico econômico sobre 

os arranjos produtivos, assim como sobre as políticas de desenvolvimento local/regional. 

 

Os Arranjos Produtivos no estado de São Paulo: definição e políticas 
 

Os APLs não são uma exclusividade do contexto paulista, estando inclusive na agenda 

das políticas regionais dos governos federais desde o final da década de 1990. O Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) reconhece atualmente 958 arranjos, 

distribuídos por todas as regiões do país. O estado de São Paulo, como mencionado 

anteriormente, a partir da Rede Paulista de APLs, reconhece 24 arranjos oficiais e 22 

aglomerados produtivos, entendidos como arranjos em potencial. Sobre essa questão do 

―reconhecimento‖, é importante salientar as diferenças conceituais existentes sobre os APLs. 
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A existência de uma variedade conceitual nas diversas políticas existentes entre os 

governos, deixa evidente uma dificuldade na articulação entre as escalas de governos, isto é, 

―assincronismo‖ de gestão e política. Como exemplo, a SDECTI concebe os APLs como 

concentrações geográficas ―de um número significativo de empresas, principalmente 

pequenas e médias, de um mesmo setor ou mesma cadeia produtivas, que mantêm algum 

vínculo de cooperação entre si e com outros agentes públicos e privadas‖ (SÃO PAULO, 

2014). Já o MDIC concebe os arranjos ―a partir de um número significativo de 

empreendimentos e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva 

predominante, e que compartilhem formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança [...]‖ (BRASIL, 2012). 

A principal distinção entre as duas definições é a clareza quanto a coordenação do 

arranjo, que está formalizado impreterivelmente por um mecanismo de governança, segundo o 

governo federal, ausente na definição do governo paulista. A governança é uma novidade nos 

estudos sobre desenvolvimento local, regional ou territorial e que tem contribuído 

grandemente para a compreensão da organização entre atores territoriais. Concebida como um 

processo de planejamento e de gestão de dinâmicas territoriais, a governança [territorial] 

envolve ―atores diferenciados, tais como, agentes estatais, empresariais e atores sociais, que 

transcorre em contextos de sociedades complexas, conflituosas e regidas por processos 

multiescalarmente interpenetrados, implicando desafio na sua prática‖ (DALLABRIDA, 

2017, p. 226). Num primeiro momento podemos entender a Rede Paulista como a estrutura de 

governança, no entanto, a inexistência de atores localizados (Prefeitura Municipal, 

representante dos trabalhadores e empresárias, bem como de outras entidades interessadas) 

evidencia uma fragilidade e que se agrava quando o elemento governança não é colocado de 

forma explicita e estratégica para a política. 

Outra definição de APL é a desenvolvida pela Rede de Pesquisa em Sistemas e 

Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (REDESIST), grupo vinculado ao Instituto de 

Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), que há mais de uma década 

tem-se dedicado aos estudos de APLs. Segundo a REDESIST os APLs são ―aglomerações 

territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - com foco em um conjunto específico 

de atividades econômicas - que apresentam vínculos mesmo que incipientes‖ (REDESIST, 

p.3, 2003). Estes agentes são diversos, podendo ser empresas envolvidas em diferentes elos da 

cadeia produtiva, as variadas formas de representação e associação destas empresas, bem 
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como a participação de organizações públicas e privadas, sejam elas para voltadas para a 

formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa & desenvolvimento, política, 

promoção e financiamento. É fundamental que os APL‘s tenham sua formação associada a 

trajetórias históricas de construção de identidades e de formação de vínculos territoriais, a 

partir de uma base social, cultural, política e econômica comum e que um ambiente favorável 

à interação, à cooperação e à confiança entre os atores. 

O conceito de APL usado pelo governo do estado de São Paulo se mostra insuficiente 

para abarcar todas as dimensões e articulações territoriais potenciais de um arranjo produtivo, 

postas tanto pelo MIDIC e Redesist. Para tanto, para a efetivação do PMC com o BID, a 

institucionalização da governança nesses arranjos foi um critério existente e fulcral para a 

participação, no momento em que insere nessa política a proposta dos Comitês Gestores, 

unidades de articulação e de representação das empresas e demais entidades em cada APL, 

com a função executiva de coordenar as iniciativas do Programa com relação a seus prazos, 

atividades, atribuições e responsabilidades. 

Por fim, é necessário expor a definição de APL apresentada pelo Programa BID. Para 

o programa os APLs serão reconhecidos a partir de concentrações geográficas de empresas e 

instituições interconectadas numa área de atuação específica, configurando-se a existência de 

uma governança local. Com esses dois elementos (concentração de empresas e governança) 

são definidos ―estágios de desenvolvimento‖ de cada arranjo, utilizados como critérios para a 

seleção do Programa BID – PMC. 

A Rede Paulista de APL atribuiu aos seus membros diferentes funções nas ações 

práticas para o PMC. A SDECTI, por exemplo, é responsável pela coordenação técnica e 

administrativa; o Sebrae-SP dirige as ações de capacitação dos agentes envolvidos, além de 

gerenciamento e fomento de projetos; a FIESP através de análises e diagnósticos referentes ao 

panorama econômico nacional e internacional, auxilia na elaboração dos planos estratégicos, 

além de capacitação e mobilização dos agentes; já o BID contribui com os recursos financeiro 

e metodológico do PMC. Por fim, executado em outros três estados (Bahia, Minas Gerais e 

Paraná) o PMC garantiu em São Paulo um recurso de US$ 20 milhões para cada PMC/APL, 

sendo metade proveniente do SEBRAE/SP e a outra metade do BID. Além disso, no estado 

paulista foi escolhido 14 APLs, distribuídos tanto na região metropolitana da capital quanto 

no interior, como o APL de Calçados Infantis de Birigui que vamos conhecer a seguir. 
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O Arranjo Produtivo Local de Calçados Infantis de Birigui 

 

Como já mencionado, o APL está localizado na porção oeste do estado de São Paulo e 

integra a Região Administrativa (RA) de Araçatuba, como observado no mapa. 

 

Mapa 1 - Localização do APL de Birigui. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os indicadores econômicos demonstram a relevância do conjunto municipal e 

especialmente a setor calçadista local. Em relação ao Valor Adicionado (VA) total dos 

municípios que compõem o APL, a soma atinge a cifra de R$10,5 bilhões, responsável por 

0,65% do estado e tendo Araçatuba e Birigui os principais contribuintes, com 54% e 24,4%, 

respectivamente. Considerando os três principais municípios podemos observar o peso do 

setor de serviços em Araçatuba e Birigui e do setor industrial em Promissão. Importante 

destacar que apesar da grande participação do setor de serviços (74,4%) em Birigui, a 

indústria demonstra a sua relevância com os 23,83%. O setor agropecuário é relevante nos 

municípios pequenos. 

Quando consideramos o setor calçadista no que se refere o número de 

estabelecimentos e empregos observamos a magnitude da atividade para o setor em escala 

nacional. Na tabela 01, por exemplo, temos o número de estabelecimentos do setor calçadista 

organizados por tamanho para o ano de 2015 como um primeiro cenário. 
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Tabela 01 - Participação do setor calçadista no total de estabelecimento do setor no aglomerado, UF e 

Brasil (2015) 

Município 
Fabricação de Calçados 

Fabricação de Partes para 

Calçados, de Qualquer 

Material 
Total 

Micro Peq. Med. G. Total Micro Peq. Med. G. Total 

Alto Alegre 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

Araçatuba 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbosa 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 

Birigui 235 61 13 4 313 75 13 0 0 88 401 

Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coroados 3 2 0 0 5 1 0 0 0 1 6 

Glicério 3 0 0 0 3 2 0 1 0 3 6 

Guaraçaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promissão 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 250 65 14 4 333 78 13 1 0 92 425 

São Paulo 2.034 327 53 8 2.422 325 41 5 0 371 2.793 

Brasil 6.317 1.280 301 82 7.980 1.177 224 30 0 1.431 9.411 

Fonte: RAIS (2018). 
 

No ano de 2015 o aglomerado apresentava 425 estabelecimentos voltados a produção 

de calçados, correspondendo a 15,22% dos estabelecimentos do estado e a 4,52% do país. A 

maioria dos estabelecimentos era composta por micro e pequenas indústrias representando 

mais de 95% do total do aglomerado. Dentre os municípios, Birigui é o que apresentava o 

maior número de estabelecimentos no setor (401), sendo os estabelecimentos de micro porte 

os mais representativos, 310 estabelecimentos, correspondendo a 77,3%.Na tabela 02 temos a 

participação dos municípios e do aglomerado em comparação ao estado e país sintetizando as 

informações apresentadas referentes aos estabelecimentos no ano de 2015. 

 

Tabela 02 - Número de estabelecimentos e participação do setor calçadista no total de 

estabelecimentos industriais do APL de Birigui (2015) 

Município 
Fabricação de Calçados 

Fabricação de Partes para 

Calçados, de Qualquer Material 
Total 

Aglomerado Estado Brasil Aglomerado Estado Brasil Aglomerado Estado Brasil 

Alto Alegre 0,60 0,08 0,03 0 0 0 0,47 0,07 0,02 

Araçatuba 2,10 0,29 0,09 0 0 0 1,65 0,25 0,07 

Avanhandava 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Barbosa 0,60 0,08 0,03 0 0 0 0,47 0,07 0,02 

Birigui 93,99 12,92 3,92 95,65 23,72 6,15 94,35 14,36 4,26 

Brejo Alegre 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Coroados 1,50 0,21 0,06 1,09 0,27 0,07 1,41 0,21 0,06 

Glicério 0,90 0,12 0,04 3,26 0,81 0,21 1,41 0,21 0,06 

Guaraçaí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promissão 0,30 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,24 0,04 0,01 

Total 100,00 13,75 4,17 100,00 24,80 6,43 100,00 15,22 4,52 

Fonte: RAIS (2018). 
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O município de Birigui concentra 94,35% dos estabelecimentos do arranjo, 14,36 dos 

estabelecimentos do estado e a 4,26% do país. A maioria dos estabelecimentos do setor no 

aglomerado está destinada especificamente a fabricação de calçados representando 78,35% do 

total do aglomerado. No cenário nacional tanto a fabricação de calçados, quanto de fabricação 

de partes para calçados, torna o aglomerado o 4º local do país em número de 

estabelecimentos, estando atrás de Franca (SP), Nova Serrana (MG) e Novo Hamburgo (RS). 

Os dados disponibilizados na tabela a seguir (Tabela 03) temos o número de 

estabelecimentos do setor calçadista e a sua participação no total de estabelecimentos 

industriais entre 2003 e 2015. 

 

Tabela 03 - Número de estabelecimentos e participação do setor calçadista no total de 

estabelecimentos industriais do APL de Birigui (2003-2015) 

Município 
2003 2010 2015 

Calçados Total % Calçados Total % Calçados Total % 

Alto Alegre 0 4 0,00 1 3 33,33 2 6 33,33 

Araçatuba 7 377 1,86 4 366 1,09 7 415 1,69 

Avanhandava 0 15 0,00 0 21 0,00 0 19 0,00 

Barbosa 1 17 5,88 1 29 3,45 2 26 7,69 

Birigui 226 565 40,00 364 783 46,49 401 820 48,90 

Brejo Alegre 1 1 100 0 1 0,00 0 2 0,00 

Coroados 2 14 14,29 3 17 17,65 6 24 25,00 

Glicério 2 23 8,70 4 28 14,29 6 25 24,00 

Guaraçaí 0 16 0,00 0 15 0,00 0 22 0,00 

Promissão 1 31 3,23 1 47 2,13 1 45 2,22 

Total 240 1.063 22,58 378 1.310 28,85 425 1.404 30,27 

UF 2.333 77.146 3,02 3.087 87.306 3,54 2.793 92.226 3,03 

Brasil 7.927 256.417 3,09 10.351 313.763 3,30 9.411 348.623 2,70 

Fonte: RAIS (2018). 

 

No período analisado observamos um crescimento no número de estabelecimentos até 

2014, sendo registrada uma queda em 2015, mas ainda assim com a queda, a participação do 

setor nos estabelecimentos industriais é considerável (mais de 30%). No município de Birigui 

o setor calçadista aumenta a sua participação no total dos estabelecimentos industriais que 

salta dos 40% em 2003 para quase 49% em 2015. Com base nos dados, identificamos a alta 

especialização produtiva do aglomerado que é superior ao conjunto do país, apresentando um 

Quociente Locacional (QL) de 11,61. 

A seguir analisaremos o número de empregos formais do setor calçadista em 

comparação ao total industrial dos municípios. Como será possível observar no número de 
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empregos formais podemos comprovar a acentuada participação dos municípios que 

compõem o aglomerado no total nacional. Na tabela 4 temos o número de empregos por 

tamanho de empresa do setor calçadista. 

 

Tabela 4 - Número de empregos por tamanho do setor calçadista do APL de Birigui (2015) 

Município 
Fabricação de Calçados 

Fabricação de Partes para Calçados, de 

Qualquer Material Total 

Micro Peq. Med. G. Total Micro Peq. Med. G. Total 

Alto Alegre 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 

Araçatuba 36 129 0 0 165 0 0 0 0 0 165 

Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbosa 0 0 173 0 173 0 0 0 0 0 173 

Birigui 1.190 3.045 2.923 2.889 10.047 270 631 0 0 901 10.948 

Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coroados 0 74 0 0 74 1 0 0 0 1 75 

Glicério 15 0 0 0 15 7 0 158 0 165 180 

Guaracaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promissão 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

Total 1.263 3.248 3.096 2.889 10.496 278 631 158 0 1.067 11.563 

UF 7.793 14.178 10.652 5.595 38.218 1.407 1.734 1.008 0 4.149 42.367 

Brasil 27.053 53.902 63.640 118.670 263.265 5.399 9.517 4.884 0 19.800 283.065 

Fonte: RAIS (2018). 

 

Com base no ano tomado como referência para a caracterização, dos 11.563 empregos 

formais apresentados pelo setor calçadista (27,29% do estado e 4,08% do país) a maioria está 

na fabricação de calçados. A maioria dos empregos está concentrada em micro e pequenos 

estabelecimentos (46,87%). Como esperado, é Birigui quem emprega o maior número de 

pessoas, 10.948, sendo 10.047 (91,77%) na fabricação de calçados e estão concentradas nos 

estabelecimentos de micro e pequeno porte. Na tabela 05 temos a participação dos municípios 

no número de empregos do setor em comparação ao aglomerado, estado e país. 

 

Tabela 05 - Participação do APL no total de estabelecimentos do setor, UF e Brasil (2015) 

Município 
Fabricação de Calçados 

Fabricação de Partes para 

Calçados, de Qualquer Material 
Total 

Aglomerado Estado Brasil Aglomerado Estado Brasil Aglomerado Estado Brasil 

Alto Alegre 0,15 0,04 0,01 0 0 0 0,14 0,04 0,01 

Araçatuba 1,57 0,43 0,06 0 0 0 1,43 0,39 0,06 

Avanhandava 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Barbosa 1,65 0,45 0,07 0 0 0 1,50 0,41 0,06 

Birigui 95,72 26,29 3,82 84,44 21,72 4,55 94,68 25,84 3,87 
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Brejo Alegre 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Coroados 0,71 0,19 0,03 0,09 0,02 0,01 0,65 0,18 0,03 

Glicério 0,14 0,04 0,01 15,46 3,98 0,83 1,56 0,42 0,06 

Guaraçaí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promissão 0,06 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 

Total 100,00 27,46 3,99 100,00 25,72 5,39 100,00 27,29 4,08 

Fonte: RAIS (2018). 

 

Apesar de não ser o município com maior dinamismo econômico do aglomerado, bem 

como da região (papel atribuído a Araçatuba), Birigui é o núcleo hierárquico do aglomerado 

(STORPER E HARRISON, 1994), concentrando o número de estabelecimentos (94,35%) e o 

número de empregos formais (94,68%) do setor calçadista. Além disso, a importância do 

município pode ser verificada também em sua participação no estado e no país, 25,84% e 

3,87%, respectivamente. No conjunto dos municípios com empregos no setor o APL é o 4º 

empregador nacional na fabricação de calçados com base nos dados disponibilizados pela 

RAIS referentes ao ano de 2015, sendo superado apenas por Franca (SP), Sobral (CE) e Nova 

Serrana (MG).Na tabela 6 temos o número de empregos formais do setor calçadista e a sua 

participação no total de estabelecimentos industriais entre 2003 e 2015. 

 

Tabela 6 - Número de vínculos do APL no setor comparado ao total de vínculos (2003-2015) 

Município 
2003 2010 2015 

Calçados Total % Calçados Total % Calçados Total % 

Alto Alegre 0 174 0,00 142 203 69,95 16 47 34,04 

Araçatuba 203 5.260 3,86 222 7.993 2,78 165 7.944 2,08 

Avanhandava 0 194 0,00 0 321 0,00 0 318 0,00 

Barbosa 115 249 46,18 45 264 17,05 173 315 54,92 

Birigui 12.235 17.110 71,51 13.922 20.511 67,88 10.948 15.962 68,59 

Brejo Alegre 0 0 0,00 0 426 0,00 0 317 0,00 

Coroados 81 262 30,92 69 291 23,71 75 314 23,89 

Glicério 26 252 10,32 92 381 24,15 180 279 64,52 

Guaracaí 0 100 0,00 0 96 0,00 0 184 0,00 

Promissão 97 2.031 4,78 11 4.980 0,22 6 3.666 0,16 

Total 12.757 25.632 49,77 14.503 35.466 40,89 11.563 29.346 39,40 

UF 48.009 1.882.468 2,55 56.311 2.630.026 2,14 42.367 2.371.621 1,79 

Brasil 272.124 5.257.047 5,18 348.691 7.517.123 4,64 283.065 7.185.512 3,94 

Fonte: RAIS (2018). 

 

Verificamos uma redução na participação do setor no número de empregos na 

indústria (em 2003 eram 49,77% dos empregos formais no setor calçadista, em 2015 essa 
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participação cai para 39,40%). Em valores absolutos temos uma trajetória de aumento até o 

ano de 2010.O número absoluto tem aumentado até 2010, o mesmo não observamos na 

participação do setor, o que pode ser explicado por uma diversificação nos estabelecimentos 

industriais ou aumento nos estabelecimentos de setores específicos. Esse comportamento pode 

ser observado em Birigui, mas ainda assim, a participação do setor calçadista no total dos 

empregos industriais é alto (quase 69%). 

Observando os dados coletados e tratados, além das informações obtidas junto a 

entidade gestora, o Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui (SINBI), 

verificamos a relevância que a produção de calçados infantis tem na dinâmica local/regional. 

Uma forma de identificar a relevância do setor calçadista está nas políticas e projetos de apoio 

articuladas entre poder público e iniciativa privada. Dentre esses projetos, se destaca a 

intervenção do Sebrae-SP na busca de criar uma união entre os empresários locais 

(aproximadamente 100 empresários) para melhorar a competitividade de suas industrias. A 

ação do Sebrae se deu através da realização de um diagnóstico onde foi possível perceber que 

algumas demandas dos empresários só poderiam ser sanadas a partir da atuação de outras 

instituições, como a FIESP (panoramas econômicos e produtivos industriais a nível nacional) 

e ao governo paulista que possibilitou a instalação de uma Escola Técnica do Centro Paula 

Souza para capacitar os jovens para o mercado de trabalho local. Esses fatores e 

comportamentos em escala local-regional indica a necessidade de investir em políticas que 

fortifiquem a cooperação e a consequente coordenação dos atores envolvidos localmente. 

Esse ambiente demonstra um projeto de escala territorial, que segundo Pecqueur (2005) busca 

produzir e fazer uso de recursos e ativos territoriais frente aos novos determinantes impostos 

pela globalização. 

 

Considerações Finais 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar a relevância econômica do APL de Calçados 

Infantis de Birigui. Para tanto foi utilizado o número de estabelecimentos e número de 

empregos formais, além das informações obtidas durante pesquisa de campo. Uma primeira 

consideração a ser feita, está no fato dos APLs serem uma interessante estratégia de 

desenvolvimento regional, seja pelo seu potencial em dinamizar a economia ou pela sua 

característica em territorializar iniciativas (políticas) entre atores articulados 

multiescalarmente. OS APLs, enquanto reflexo do processo de Globalização que provocou 
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efeitos espaciais em todas as escalas geográficas, são exemplificações de novas estratégias de 

desenvolvimento que podem garantir com que determinadas regiões tenham bom desempenho 

econômico, autonomia e qualidade de vida em um ambiente global, hostil e competitivo. 

O apoio público nesse contexto é essencial, sobretudo, quando consideramos setores 

com emprego tecnológico moderado (atividades tradicionais) e que estão em um mercado 

altamente competitivo, como o calçadista. Dentre as iniciativas citamos aqui o programa do 

BID – PMC que é um avanço nas políticas setoriais, principalmente para atividades 

aglomerativas de cidades médias e também pequenas, tendo em vista a existência de atributos 

específicos da qual compõem sua funcionalidade dentro do cenário regional (e até 

nacional/global). 

A articulação dos atores locais passa a ter uma posição central no funcionamento das 

estratégias localizadas. A proximidade não só geográfica, mas principalmente, a 

organizacional, pode acarretar ganhos e otimizar estratégias que fomentem o desempenho do 

aglomerado, podendo, transbordar para outras atividades econômicas. 

Vemos esse contexto complexo no APL de Birigui, considerada a capital nacional do 

calçado infantil, no qual constatamos a importância que as aglomerações produtivas podem 

apresentar para a dinâmica econômica de determinados territórios. Quando observados os 

dados econômicos de Birigui e os municípios que compõem o APL essa afirmação é evidente, 

não apenas pelo título, mas sobretudo, pelo peso que o setor tem no número de empregos e 

estabelecimentos. A articulação entre os atores envolvidos que não se limitam apenas aos 

empresários, tendo ainda o SEBRAE, ABICALÇADOS, Prefeitura Municipal, Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento, todos sob a coordenação da entidade gestora, o SINBI. 
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Resumo:Considerando a escassez de trabalhos científicos sobre a produção de suplementos alimentares no 

Brasil e as suas implicações espaciais, foi investigado os fatores locacionais do whey protein, com base em 6 

importantes indústrias desse gênero que foram selecionadas previamente, quais sejam: ADS Laboratório 

Nutricional Ltda.;New Millen Produtos Alimentícios Ltda., Pro Corps Indústria e Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda., Pronutrition do Brasil Indústria e Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., Supley 

Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda. e Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio de 

Produtos Naturais Ltda.; que estão entre as principais do segmento no ramo brasileiro. A pesquisa analisou, 

também, os círculos de cooperação formados pelos centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

dessas empresas hegemônicas. 
Palavras-chave:Fatores locacionais; círculo de cooperação; whey protein; relações interindustriais; 

suplementos alimentares. 
 

 

Resumen:Considerando la escasez de trabajo científico sobre la producción de suplementos alimenticios en 

Brasil y sus implicaciones espaciales, el artículo investigó los principales factores locacionales del whey protein, 

basado en 6 importantes Industrias de este género que fueron previamente seleccionadas, que son: ADS 

Laboratório Nutricional Ltda., New Millen Produtos Alimentícios Ltda., Pro Corps Indústria e Comércio de 

Produtos Alimentícios Ltda., Pronutrition do Brasil Indústria e Comércio de Suplementos Alimentares Ltda., 

Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda. e Vida Forte Nutrientes Indústria e Comércio 

de Produtos Naturais Ltda.; se encuentran entre los principales segmentos de la rama brasileña. La investigación 

también analizó los círculos de cooperación formados por los centros de investigación, desarrollo e innovación 

(PD&I) de estas empresas hegemónicas. 
Palabras claves:Fatores locacionales; círculo de cooperación; whey protein; linkages; suplementos 

alimentícios. 
 

 

Introdução 

 

 O whey protein é um suplemento alimentar derivado da proteína do soro do leite. Seu 

consumo em território nacional intensificou-se a partir dos benefícios ligados à sua ingestão 

após a atividade física. As pesquisas visando aumentar o valor agregado dos alimentos e o seu 

enriquecimento encontra-se em curso, objetivando isolar determinados aminoácidos, 

vitaminas e proteínas. Atualmente, o que se retrata nos rótulos de suplementos alimentares são 

vitaminas específicas, minerais e aminoácidos capazes de sintetizar, por seu isolamento, um 

melhor desempenho ou função de determinado órgão.     

 O crescimento desse ramo industrial deve-se a vários fatores em tempos de aceleração 
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contemporânea, que a partir de uma construção histórico social delimitado pelo consumo, 

consolida a procura da sociedade pela qualidade de vida, alimentos para consumo rápido e, 

principalmente, pelo desejo estético.A emergência de uma nova configuração social que 

trouxe a esfera cultural à tona tornou-se vigente, pós-segunda guerra mundial, se estabeleceu 

fundamentada por signos e pelo aprofundamento da técnica, resultado dos meios de 

comunicação de massa. Segundo Kellner (1989, p.6) o consumo está associado a ―linguagem, 

representação e na importância dos discursos, imagens, códigos e cultura na vida cotidiana‖.  

O consumidor moderno integra e assume espontaneamente esta obrigação 

sem fim: comprar a fim de que a sociedade continue a produzir, a fim de se 

poder pagar aquilo que foi comprado [...]. Em cada homem o consumidor é 

cúmplice da ordem de produção e sem relação com o produtor – ele próprio 

simultaneamente – que é vítima dela. Esta dissociação produtor-consumidor 

vem a ser a própria mola da integração: tudo é feito para que não tome 

jamais a forma viva e crítica de uma contradição. (BAUDRILLARD, 2006, 

p. 169-170). 

 O advento da sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 1995), sociedade de 

hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007) e sociedade de consumidores (BAUMAN, 2008) 

trazem em seu bojo transformações radicais no modo de organização social, no modo de 

produção e nas relações entre os indivíduos. Uma das características mais evidentes dessa 

sociedade é o excesso ou a profusão de objetos, informações, mensagens e imagens, com 

importantes rebatimentos espaciais. Para tanto, o espaço segundo Pintaudi (1991) delimitado 

pelo comércio e o consumo tem papel privilegiado no processo, ao mesmo tempo em que 

materializa as relações sociais de produção, oferece condições para a reprodução das relações 

sociais na cidade contemporânea. 

 Cabe ressaltar, que a Geografia também se preocupou com a análise do consumo e 

suas implicações em regimes alimentares. No que tange aos primórdios do debate da 

Geografia do consumo, fazendo uma análise da sociedade francesa entre os anos de 1949 a 

1961, George (1965, p. 54) afirma:  

―Na elaboração da alimentação, os restaurantes e cantinas ocupam um lugar 

considerável nas sociedades industriais. Cardápios padronizados, elaborados 

conforme certos hábitos, variáveis segundo classes sociais, asseguram, por 

preços fixos, uma distribuição estandardizada de uma combinação alimentar 

que contém certo número de calorias e uma dosagem determinada de 

substâncias gordurosas, proteínas, glucídios ricos e pobres.‖ (GEORGE, 

1965, p.54) 
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 Segundo o pensamento de Lipovetsky (2007), a produção, prestação de serviços e a 

organização do espaço seriam destinadas a satisfazer à nossa felicidade. As necessidades 

individuais e a hiperindividualização do consumo de acordo com Lipovetsky (2007, p.104) 

seria o ―turbo consumidor‖ das mudanças socioeconômicas que levariam o consumo em 

massa das sociedades contemporâneas. As constantes e rápidas transformações das relações 

sociais teriam imbricações espaços-temporais, principalmente, no que tange a uma aceleração 

das trocas, conexões, sinergias e networks entre regiões distintas; e a seletividade no acesso 

em determinado espaços. 

 Na sociedade de consumo, a produção é intensificada, caracterizado por um consumo, 

cada vez mais, veloz. Dessa forma, a substituição das mercadorias e o anseio de buscar novas 

são acelerados e para que isso ocorra, os indivíduos deverão ser encorajados a consumir para 

satisfazer suas necessidades, bem como a descartar rapidamente as mercadorias em vista da 

insatisfação. A curta expectativa de vida do produto associa-se, principalmente, a estratégia de 

marketing que expressa à antítese entre o velho e o novo para fins de aumento a produção da 

indústria capitalista.  

 O corpo perfeito visto como sinônimo de boa forma é a imagem idealizada pelos 

meios de comunicação que transformam as necessidades individuais cotidianas em consumo. 

Desse modo, o estilo de vida passou a ser controlado por padrões alimentares e estéticos, 

fazendo com que se construa um paradoxo entre beleza, saúde e felicidade. Segundo 

Solomon, Ashmore e Longo (1992) o corpo é visto como espetáculo e mercadoria, 

idealizando juventude e aceleração da tecnologização dos corpos.  

 Os espaços da globalização que valorizam a tecnologização dos corpos se definem, 

pela presença conjunta de uma tecnoesfera e uma psicoesfera.  Segundo Santos (1996, p.204) 

ao mesmo tempo em que se instala uma tecnoesfera dependente da ciência e da tecnologia 

cria-se, paralelamente, e com as mesmas bases, uma psicoesfera. A psicoesfera consegue 

através das motivações produzidas pelos meios de comunicação criar estratégias de controle 

do território e, ainda, articular o mercado para determinado comportamento social. 

A tecnoesfera se adapta aos mandamentos da produção e do intercambio e, 

desse modo, freqüentemente traduz interesses distantes; desde, porém, que 

se instala, substituindo o meio natural ou meio técnico que a precedeu, 

constitui um dado local, aderindo ao lugar como uma prótese. A psicoesfera, 

reino das idéias, crenças, paixões e lugar da produção de um sentido, 

também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, fornecendo 

regras à racionalidade ou estimulando o imaginário. Ambas - tecnoesfera e 

psicoesfera- são locais, mas constituem o produto de uma sociedade bem 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1252 

mais ampla que o lugar. Sua inspiração e suas leis têm dimensões mais 

amplas e mais complexas. (SANTOS, 1996, p.204) 

 Assim sendo, o aprofundamento da técnica e da ciência condiciona os novos 

comportamentos sociais que modificam as demandas no mercado, acelerando o consumo de 

determinados produtos e a utilização de recursos técnicos. Nesse cenário, destaca-se o atual 

artigo que evidencia os fatores locacionais de um segmento da indústria e do mercado, o whey 

protein, no tocante do espaço geográfico e fundamental na sociedade de consumo. 

 

Metodologia 

 

 A presente pesquisa foi operacionalizada da seguinte forma: Inicialmente foi feito um 

levantamento bibliográfico específico sobre os seguintes temas: circuitos espaciais da 

produção e círculos de cooperação; território usado, redes produtivas e inovação, bem como 

as indústrias de suplementos 13 alimentares e alimentos funcionais, especialmente sobre o 

whey protein. Foram elaborados questionários para aplicação junto às principais indústrias 

nacionais produtoras de whey protein: Probiótica Laboratórios Ltda e a Integralmédica 

Suplementos Nutricionais S/A localizadas, respectivamente nos municípios de Embu das 

Artes/SP e Embu-Guaçu/SP; a ADS laboratório Nutricional Ltda (Atlhetica Nutrition) e 

Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda (Max Titanium) ambas 

localizadas no município de Matão/SP; com o objetivo analisar seus fatores locacionais, em 

suas relações interindustriais, sinergias e linkages.       

 Após aplicados os questionários e a realizado a visita técnica aos estabelecimentos 

industriais foram realizadas entrevistas junto ao órgão público responsável (ANVISA) e as 

associações responsáveis por organizar o setor industrial (ABENUTRI, ABIAD e ABIFISA). 

Tais órgãos e associações são fundamentais para a pesquisa a ser realizada, uma vez que os 

mesmos detêm uma gama de informações a respeito do setor de suplementos alimentares e 

suas relações com o Estado e a economia nacional. Os dados coletados foram analisados, 

tabulados e espacializados, visando evidenciar, por meio de mapas temáticos e os circuitos 

espaciais da produção e círculos de cooperação do whey protein, sua network e as estratégias 

empresariais empregadas.  
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Desenvolvimento 

 

Fundamentação Teórica: Fatores Locacionais e o Círculo de Cooperação 

 

 Considerando que espaço é um produto histórico e social, resultado concreto das ações 

e dotado de intencionalidades, as práticas econômicas têm por finalidade a produção, a 

distribuição e o consumo de mercadorias. Tais etapas produtivas constituem os circuitos 

espaciais de produção, em que Mendes (1997) salientava as importantes contribuições dos 

estudos de Bakis (1975), Taylor e Thrift (1982) e Holmes (1986) no que tange o processo 

desencadeado pela sucessão de atividades interindustriais ou linkages, que sintetizam a 

matéria prima e dinamizam a mercadoria no espaço. 

Estes são definidos pela circulação de bens e produtos e, por isso, oferecem 

uma visão dinâmica, apontando a maneira como os fluxos perpassam o 

território. Hoje, há uma crescente segmentação territorial das etapas de 

trabalho, intensificando-se as trocas e relações entre as regiões. Esses 

intercâmbios freqüentes e espessos não são obrigatoriamente entre áreas 

contíguas. Daí a necessidade de substituir a noção de circuitos regionais de 

produção pela de circuitos espaciais da produção. (SANTOS; SILVEIRA, 

2008, p.143-144). 

 O espaço geográfico atual representa um espaço globalizado onde a necessidade de 

reorganizar as novas necessidades do processo produtivo e das demandas do mercado 

extinguiu as fronteiras regionais. Atualmente, as regiões são suporte e a condição de relações 

globais combinando, de acordo com Joly (2007, p.20), ―os vetores modernizantes externos 

com as potencialidades encontradas localmente‖. Dessa forma, a produção se especializa 

regionalmente reflexo do aprofundamento da divisão internacional do trabalho e da 

propagação de fluxos, finanças e da especulação.      

 A circulação é suporte da propagação dos fluxos em meio da ação dos agentes 

hegemônicos, que se utilizam do espaço e da técnica para reproduzir a lógica do capital. As 

trocas e o intercâmbio possibilitado pelo aumento e a aceleração de fluxos materiais é o fato 

que torna operacional o conceito de circuito espacial produtivo. Assim, por meio dessas ações 

e com a crescente especialização regional que circuitos produtivos regionais possibilitaram 

surgir circuitos espaciais produtivos, alterando a complexidade regional pelo aumento 

exponencial do intercâmbio de ações globais na produção.      

 A concentração espacial do complexo industrial, bem como a centralização de capital 

de empresas do setor de alimentos funcionais e suplementos alimentares no cenário atual 
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configuram um novo processo de urbanização, marcado pelo uso corporativo do território, de 

acordo com Santos (2009, p. 85) em que ―cada empresa utiliza o território em função de seus 

fins próprios e exclusivamente em função desses fins‖. A busca por pontos específicos do 

território com densa base técnica, de acordo com Arroyo (2001, p.57) agrega a topologia de 

diversas empresas num mesmo movimento; mas ao mesmo tempo, permite captar uma rede 

de relações ao longo da produção, atingindo uma topografia que abrange uma multiplicidade 

de lugares e atores. 

 Os fluxos imateriais se articulam por meio dos seus círculos de cooperação. Essa 

articulação se dinamiza principalmente por meio de sinergias intangíveis, podendo ser o 

intercâmbio de capitais, ideias, informações, ordens e mensagens. Dessa forma, o círculo de 

cooperação conecta as indústrias às diferentes etapas do sistema capitalista, articulando a 

produção em distintas localidades.  

Os círculos de cooperação no espaço, por sua vez, tratam da comunicação, 

consubstanciada na transferência de capitais, ordens, informação (fluxos 

imateriais), garantindo os níveis de organização necessários para articular 

lugares e agentes dispersos geograficamente, isto é, unificando, através de 

comandos centralizados, as diversas etapas, espacialmente segmentadas, da 

produção. (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p.464-465).  

 O espaço geográfico delimitado pelos círculos de cooperação é sinônimo de território 

usado. Assim, pode ser entendido como a junção da materialidade e vida social. Não se trata 

de um palco, mas de um quadro de vida dinâmico, entendido por Santos (1996, p. 18) como 

―conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas 

de ações.‖ 

O espaço geográfico é mais do que espaço social porque contém 

materialidade e mais do que o espaço meramente físico porque inclui a ação. 

É, ao mesmo tempo, uma construção teórica e uma realidade ontológica. Por 

isso tampouco pode ser visto como um conceito classificatório [...] Contém 

materialidade que é um elemento de sua existência e condicionante das 

novas ações. (SILVEIRA, 2010, p. 74-75) 

 O conflito entre a parcela técnica da produção, no espaço local e o comando efetivo 

(parcela política da produção) em um espaço global é um descompasso entre a administração 

e sua produção. ―As decisões essenciais, concernentes aos processos locais são estranhas ao 

lugar e obedecem às motivações distantes‖. (SANTOS, 2000, p.107). A conexão entre as 

diversas instâncias da produção é solucionada com o estabelecimento de redes.  

 As redes produtivas estão intrinsecamente associadas às fatores locacionais desde que 
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estas estejam imersas em um ambiente local que funcione como facilitador e estimulador das 

interações coletivas interindustriais. Os fatores locacionais considerados clássicos são 

variáveis que afetam a distribuição espacial, assim como a localização de uma indústria. De 

acordo com Holanda (1975, p. 208) os fatores locacionais ditos como clássicos são:a) fontes 

de insumo (matéria-prima, energia e mão-de-obra), b) mercado dos produtos;c) pontos 

intermediários a e b;d) localização.          

 Atualmente, o alcance espacial do sistema produtivo globalizou-se, fundamentando-se 

em importantes vantagens comparativas dinâmicas e em múltiplas estratégias produtivas e 

empresariais. Dessa forma, Mendes (2007, p.16) destaca as transformações organizacionais 

interagindo com a difusão de novas tecnologias, a partir da década de 1970. Assim sendo, 

surgem novos fatores locacionais aumentando as mudanças no ambiente econômico, 

institucional e tecnológico, aumentando a flexibilidade em produção, gerenciamento e 

marketing. 

 Cabe ressaltar que cada lugar é único, resultado de variáveis geográficas, políticas e 

econômicas e da relação de elementos produzidos historicamente. Desse modo não são todos 

os lugares que disponibilizam a oferta desses novos fatores locacionais, como mão de obra 

qualificada, existência de Universidades e institutos de pesquisa (C&T).  Segundo Storper 

(1995) denominou esses elementos que formam esse conjunto favorável para o 

desenvolvimento de ativos relacionais (relational assets).  

 O atual modo de produção difere-se dos precedentes pela razão de sua morfologia das 

redes, velocidade dos fluxos de capitais, informação e conhecimento, bem como, os avanços 

em P&D e C&T. Desse modo, o movimento que perpassa o entendimento dos conceitos 

permite a circulação de fluxos materiais e imateriais, tangíveis ou intangíveis, ao modo que o 

conjunto de atividades no espaço se dinamizam. A presença e a distribuição de redes pelo 

território demonstram a capacidade de cada lugar de colocar a produção em movimento e 

ainda, analisar a forma desigual de como o território é apropriado.    

 Os pontos com alta densidade técnica e informacional no território se tornam, então, o 

suporte das redes que transportam as regras e normas utilitárias para as empresas 

independentemente do lugar onde estão instaladas. O conhecimento, a informação e o 

aprendizado tornam-se ativos fundamentais para a competitividade nos territórios, 

possibilitando a reprodução dos circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação.  
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Análise dos fatores locacionais e círculos de cooperação do whey protein 

 

As industrias selecionadas foram as seguintes: ADS Laboratório Nutricional, New 

Millen, Pro Corps, Pronutrition do Brasil, Supley Laboratório e Vitafor; constatou-se o 

dinamismo das relações interindustriais do circuito espacial produtivo e o circuito de 

cooperação do whey protein. As indústrias pesquisadas estão localizadas nos seguintes 

municípios do estado de São Paulo, respectivamente: Matão, Cajamar, Itatiba, Valinhos, 

Matão e Araçoiaba da Serra. 

O primeiro aspecto a ser analisado, compreende o ano de fundação e o início das 

atividades desenvolvidas pelas indústrias selecionadas. Foi possível verificar que dentre as 

mesmas, o início das atividades coincidem com seu ano de fundação (Gráfico 1).Segundo a 

pesquisa observa-se que o crescimento evidenciado ao longo do tempo compreende ao 

aumento do mercado fitness esportivo. A manifestação da estética atual pode ser definida pela 

supervalorização da beleza, que influência as camadas sociais a buscarem determinados 

produtos e nichos específicos de mercado, como o objeto de estudo - whey protein, para 

conseguir atingir o objetivo principal na busca pelo corpo perfeito.    

 A ausência de uma regulamentação específica para os suplementos alimentares foi um 

empecilho enfrentado para a consolidação das vendas no setor na década de 1990. O 

reconhecimento por parte dos seus consumidores seria feito, posteriormente, quando 

efetivamente, foram regulamentados os produtos pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) deixando de considerar alimentos vitaminados para tornarem-se 

alimentos para praticantes de atividade física. Dessa forma, mediante a portaria n° 222 de 24 

de março de 1998, permitiram as substâncias que alcançavam alto valor biológico e 

aminoácidos de cadeia ramificada, desde que estes não apresentassem ação terapêutica ou 

tóxica. 

Excluem-se dessa categoria: - bebidas alcoólicas e bebidas gaseificadas; - 

produtos que contenham substâncias farmacológicas estimulantes, 

hormônios e outras consideradas como "doping" pelo COI (Comitê Olímpico 

Internacional); - produtos que contenham substâncias medicamentosas ou 

indicações terapêuticas; - produtos fitoterápicos; - formulações à base de 

aminoácidos isolados, exceto os aminoácidos de cadeia ramificada e 

aminoácidos essenciais quando utilizados em suplementação para alcançar 

alto valor biológico preconizado para proteínas. (ANVISA, 1998, p.2). 

A primeira formulação de suplemento alimentar com base no soro do leite, similar aos 

compostos atuais derivados do WPC (whey protein concentrado), foi comercializada no Brasil 
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em 1992 pela empresa Probiótica Laboratório LTDA. O produto segundo a Revista 

Suplementação (2003) chamava-se Lacto Albumin, que tinha em sua composição uma fração 

proteica do soro do leite. A partir dos anos 2000, surgiram novas empresas como ADS 

Laboratório e a New Millen para compor a demanda do mercado, que intensificava em busca 

de alimentos enriquecidos com objetivo de auxiliar a prática do exercício físico e cotidiano.

 A dispersão das indústrias no estado de São Paulo corrobora aos fatores locacionais e 

pela dinâmica setorial de cada região, caracterizada por um conjunto de elementos 

socioespaciais e estruturais que interfere ou diretamente se relaciona com economias de 

localização. Dessa forma, a decisão de instalar-se em determinado município, segundo 

Betarelli Junior e Simões (2011, p.644) devem-se: 

―de um alto poder aquisitivo no mercado local (economia de urbanização), 

uma grande concentração de oferta de serviços produtivos e de força de 

trabalho qualificado (economia de urbanização), e alto nível de pobreza e 

analfabetismo (deseconomias urbanas)‖. (BETARELLIJUNIOR; SIMÕES, 

2011, p.644) 

As facilidades de escoamento das mercadorias e os incentivos fiscais foram outros 

fatores preponderantes para a escolha do município. Duas indústrias Pro Corps e Vitafor, das 

seis selecionadas, apontaram os dois critérios mencionados como primordiais para as suas 

instalações.           

 A ADS Laboratório ressaltou a importância da utilização das transportadoras para o 

escoamento de suas mercadorias. Em geral, as indústrias não contam com frotas de caminhões 

ou recursos próprios disponíveis para escoar em totalidade suas mercadorias até distribuidoras 

e pontos de venda, fazendo-se necessário terceirizar o serviço de frete. A proximidade 

territorial poderia ser um fator locacional fundamental nas sinergias entre as indústrias e as 

transportadoras.  

 Outro fator locacional importante mencionado foi à utilização do modal aéreo. A 

Pronutrition do Brasil, empresa localizada no município de Valinhos utiliza-se do modal aéreo 

para importar matéria prima norte-americana, em específico o liquid protein. O 

estabelecimento industrial utiliza-se do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado no 

município de Campinas-SP, como via de acesso facilitador para entrada de apenas um produto 

de alta especificidade do mercado. A Pronutrition está localizada a 20 quilômetros via modal 

rodoviário do aeroporto de Viracopos e recorre de seu uso a cada 2 anos para manutenção do 

mesmo. 
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―O modal aéreo quase não é utilizado no Brasil, pois os custos das tarifas são 

muito elevados se comparado aos demais modais. As vantagens do 

transporte aéreo são: rapidez na entrega e baixo custo do seguro. Já as 

desvantagens são: baixa capacidade de transportar grandes quantidades e não 

são recomendadas para produtos de baixo valor agregado, pois o custo de 

transporte é muito alto. Já nos EUA apesar do alto custo do frete aéreo, este 

modal apresenta uma participação maior, pois os produtos americanos 

apresentam uma maior agregação de valor compensando aos empresários 

utilizarem este transporte. Pode-se constatar que este modal é pouco 

utilizado no Brasil, porque as exportações brasileiras se concentram em 

produtos de baixo valor agregado comodites, não compensando aos 

empresários investir neste setor.‖ (SALUM, 2013, p.5) 

 O conceito de circuito espacial caracteriza pela possibilidade de áreas distantes 

comunicarem-se por meio fluxos em suas networks. A difusão dos transportes e das 

comunicações inter-relacionados ao cenário da globalização faz com que a facilidade de 

acesso aos modais, aéreos, rodoviários ou marítimos, constitua em importante fator locacional 

citado pelas indústrias. De todas as indústrias selecionadas indicaram a facilidade de 

escoamento de mercadoria via modal terrestre como principal fator da atual localização, oferta 

pela qual, os mapeamentos realizados evidenciaram as atuais localizações e as principais 

rodovias que os abastecem. 

 O terceiro aspecto a ser analisado, refere-se à mão de obra utilizada nas indústrias 

pesquisadas. Dessa forma para melhor compreender a atuação desse aspecto, foi classificado 

em duas atribuições: a primeira ligada à produção e a segunda, ligada ao administrativo. 

Sendo assim, foi estabelecido o total de colaboradores de um estabelecimento fabril. A busca 

por mão de obra qualificada no setor de suplementos alimentares é responsável por garantir a 

reprodução e manutenção de seu sistema produtivo. Urge caracterizar que dentre as indústrias 

selecionadas, a mão de obra varia significativamente no intervalo de 24 a 189 pessoas, sendo 

que a mão de obra utilizada na produção demanda mais pessoas e menos recursos/capacitação 

do que, mão de obra ligadas ao administrativo. 

 A mão de obra especializada, das 6 indústrias pesquisadas, apenas a ADS Laboratório, 

utiliza-se em sua porcentagem total de colaboradores residentes do mesmo município 

instalado, Matão-SP. Dessa forma, há a necessidade de mão-de-obra especializada, 

advogados, engenheiros, farmacêuticos, químicos, provenientes de outras regiões; que 

possuam capacitação necessária para atuar no mercado onde se encontram inserida. Urge 

realizar políticas para capacitar a mão- de- obra local em centros de formação e preparação, 

para que indústrias como estas, não se orientem a buscar mão de obra em outros municípios.
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 Os deslocamentos diários da população orientados pelo trabalho é o elemento 

integrante da realidade de grandes cidades, refletindo as oportunidades e obstáculos existentes 

das desigualdades socioespaciais. O movimento de deslocamento pendular no mercado de 

trabalho retrata o processo de metropolização e periferização que está atingindo as principais 

cidades do interior do estado de São Paulo. Conforme constatado in lócus, a dispersão da 

massa trabalhadora, seja ela especializada ou não, pode chegar a cerca de 50 quilômetros de 

deslocamento diário no trajeto residência-trabalho e vice-versa. 

  

Considerações Finais 

 

A busca por uma vida mais saudável impulsiona o consumo por produtos enriquecidos 

e vitaminados, assim como suplementos alimentares, alimentos funcionais e alimentos 

enriquecidos. A complexidade do cenário que compõem essa transformação está no que se 

refere à aceleração contemporânea do ritmo de vida das pessoas. Dessa forma, a aceleração 

produz um novo tempo social que comprime o tempo em modos de vida hiperacelarados, em 

que a velocidade assume a condução da vida do ser humano atual, ao ser capaz de propiciar 

ao sujeito emoções intensas. 

 Os sonhos são vendidos como fantasias possíveis de ser adquirido no mercado, tratam-

se apenas de retórica e confundida a possibilidade de espacializa-los na realidade. O sonho 

minimiza os riscos, promove o imediatismo e torna a estética uma espécie de íntimo 

companheiro de quem se exige a melhor apresentação, as sensações originais e a juventude. O 

indivíduo é convidado a descobrir o corpo como um grande potencial, sendo impulsionado 

pelas indústrias e agentes hegemônicos do setor, que ao mesmo tempo em que incentivam o 

consumo de seus produtos, constroem a imagem idealizado por um corpo perfeito.  

 O regime alimentar e suas formas históricas estão associados às relações 

internacionais de produção e ao consumo de alimentos mediante a nova forma de acumulação. 

Assim, não compreende apenas do alimento em si, mas também do sistema político-

ideológico vigente que depende da oferta de insumos necessários a reprodução econômica da 

força de trabalho. Assim sendo, a construção histórica dos regimes alimentares permeou 

distintos caminhos espaço-temporais, no que concerne seu consumo até evidenciar o sistema 

capitalista vigente, com a estratificação da compra em classes econômicas.  
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 O aporte que viabiliza no espaço geográfico a produção, circulação e distribuição de 

suplementos alimentares são os circuitos espaciais da produção, os círculos de cooperação e 

suas linkages. Principalmente, no que tange permitir sua compreensão e elucidar os nexos, as 

sinergias de uma complexa produção que só pode ser devidamente explicada quando se 

consideram as suas networks nacionais e internacionais.  

 Verificaram-se com a pesquisa realizada, os fatores locacionais considerados clássicos 

ou tradicionais, tais como meio de transporte, localização e entre outros, continuam sendo 

importantes porem não mais determinantes. Desse modo, os novos fatores locacionais da 

indústria são mais intensivos em informação, conhecimento e tecnologia (P&D, C&T e 

inovação), ambiente que favorece o desenvolvimento de uma economia criativa.   

 Constatou-se, ainda, que além de linkages materiais que compõem o imbricado 

circuito espacial de produção do whey protein, torna-se imprescindível considerar, também, 

os linkages imateriais ou intangíveis sob a forma de produção de conhecimentos e de 

inovações que essa atividade tanto requer. Assim sendo, o artigo revela de forma inconteste a 

importância da existência de um entorno inovador no qual os municípios pesquisados 

encontram-se inseridos, com fortes influências, portanto, de São Paulo e Campinas. 

 Enfim, considerando os poucos trabalhos existentes sobre essa temática abordada, 

procurou-se com investigação científica contribuir para o avanço teórico e empírico dessa 

relevante atividade industrial contemporânea e subsidiar novos trabalhos científicos sobre os 

suplementos alimentares e suas implicações sócio-espaciais. 
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Resumo:O artigo que segue tem como objeto de estudo o Arranjo Produtivo Local (APL) moveleiro de Ubá, 

localizado em Minas Gerais (MG). Vários estudos vêm sendo empreendidos na região, sobretudo das áreas de 

administração, ciência florestal e economia, e somente um da geografia. Certos de que essa não é a proposta das 

mesmos, as pesquisas realizadas sobre no recorte não trazem a preocupação de apresentar com densidade como 

se deu a estruturação do APL. Assim sendo, este artigo têm como objetivo delinear uma proposta teórico-

metodológica que dê conta de sua formação sob o ponto de vista geográfico. Sugere-se uma investigação 

diacrônica pós-década de 1970, tomando-se como método basilar o método histórico e como técnicas, pesquisa 

bibliográfica, documental e entrevistas semi estruturadas. 

Palavras-chave:Arranjos Produtivos Locais, estruturação, geografia econômica. 

 

 

Resumen:El artículo que sigue tiene como objeto de estudio el Arreglo Productivo Local (APL) mueble de 

Ubá, localizado en Minas Gerais (MG). Varios estudios vienen siendo emprendidos en la región, sobre todo de 

las áreas de administración, ciencia forestal y economía, y sólo uno de la geografía. Ciertos de que esa no es la 

propuesta de los mismos, las investigaciones realizadas sobre el recorte no traen la preocupación de presentar 

con densidad como se dio la estructuración del APL. Así, este artículo tiene como objetivo delinear una 

propuesta teórico-metodológica que dé cuenta de su formación desde el punto de vista geográfico. Se sugiere una 

investigación diacrónica post-década de 1970, tomando como método basilar el método histórico y, con técnicas, 

investigacion bibliográfica, documental y entrevistas semi estructuradas. 

Palabras-clave:Arreglos Productivos Locales, estructuración, geografía económica. 

 

 

Introdução: a indústria no seu fazer espacial 

 

 Por muito tempo, no Brasil e em outros países latino-americanos, o setor primário foi 

o setor de destaque na economia, e isso sucede de longas décadas, haja vista nosso histórico 

de ciclos econômicos (pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, borracha, café, mineração, etc.). As 

transformações que o mundo veio sofrendo, com destaque para a Revolução Industrial inglesa 

em meados do século XVIII, fez com que alguns países fossem se modernizando 
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industrialmente, modernização essa muitas vezes conservadora, guardiã de tradições, 

principalmente políticas. Moreira data 1880 como o início da evolução industrial moderna no 

Brasil
1
. Interessa-nos a dinâmica do movimento em sua relação com o espaço.   

 Os séculos subsequentes à primeira revolução experimentaram a expansão da indústria 

moderna francesa, belga, alemã, russa e norte-americana (século XIX); Japão (século XX); 

Brasil, China, Índia, México e África do Sul (pós Segunda Guerra Mundial)
2
. Em paralelo, o 

pensamento econômico respondeu a essas mudanças, sobretudo após a publicação de A 

riqueza das nações
3
, e novas abordagens foram desenvolvidas, travando uma ―verdadeira 

batalha de ideias‖
4
, do laissez-faire ao Welfare State, até abordagens mais alternativas, 

levando em considerações fatores de ordens técnicas — a exemplo da escola Schumpeteriana 

e Neoschumpeteriana —, ambientais, culturais, etc. Mais recentemente fala-se de indústria 4.0 

ou quarta Revolução Industrial. Será possível na era do capitalismo financeiro? Será que o 

Brasil, particularmente, passou sequer por uma terceira?     

 De forma não linear, uma série de eventos histórico-geográficos desenharam e 

redesenharam o mapa-múndi. Referindo-se à classificação da economia mundial, ―poderia 

dizer-se‖ afirmou Braudel ―que a economia do mundo inteiro é visível num verdadeiro mapa 

em relevo‖
5
. Seu âmago é a desigual divisão territorial do trabalho, cuja teoria imperialista de 

Luxemburgo
6
 ajuda-nos a compreender.      

 Consideraremos, pois, o último terço do século passado. A década de 1970 marca um 

ponto de inflexão na economia mundial. Em verdade, o fordismo apresentara sinais de 

esgotamento já em meados de 1960, como observa Harvey
7
. A crise do petróleo na década de 

1970  acabou por agravar. Seria esse o prelúdio de um novo modelo de produção? Apesar de 

tudo, o Brasil seguia na contramão com a adoção de medidas anticíclicas, estabelecendo uma 

relação às avessas do cenário internacional. Adiante veremos como a crise pós-fordista e a 

chamada ―reestruturação produtiva‖ foram oportunas ao desenvolvimento de novos arranjos 

                                                 
1
MOREIRA, Ruy. A nova divisão territorial do trabalho e as tendências de configuração do espaço brasileiro. In: 

LIMONAD, Ester; HAESBAERT, Rogério; MOREIRA, Ruy (orgs.). Brasil, século XXI por uma nova 

regionalização? Processos, escalas, agentes. Rio de Janeiro: Letra Capital Editora, 2015, p. 125.  
2
ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 1977.  

3
SMITH, Adam. A riqueza das nações. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1983.  

4
O livro da economia / Tradução Carlos S. Mendes Rosa. São Paulo: Globo, 2013. 

5
BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, p. 

33.  
6
LUXEMBURGO, Rosa. Acumulação do capital. Contribuição ao estudo econômico do imperialismo. São 

Paulo: Nova Cultural, 1988. (Os Economistas).  
7
HARVEY, David. Condição pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: 

Edições Loyola, 1989.  
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de produção, entre elas, os Arranjos Produtivos Local (APL‘s).   

 Apesar da relevância do setor de comércio e serviços para a economia — com 

proeminência da esfera financeira —, privilegia-se, neste estudo, a atividade industrial à luz 

da geografia da indústria.  Isso se deve primordialmente ao fato de considerarmos a indústria, 

em todos os seus aspectos, como uma das mais completas formas de exploração sócioespacial.

 Uma indústria é capaz de gerar uma cidade ou região, mas também depauperá-la — 

como na decadência da ―Manchester Fluminense‖
8
, por exemplo. Como adverte Corrêa

9
, a 

indústria seleciona o espaço de acordo com seu interesse; fragmenta ou remembra-o; 

antecipa-o reservando mercado, além de marginalizá-lo (se assim for de seu 

interesse).Ademais, diversos estudos têm apontado para a relação indústria - espaço no 

ordenamento territorial. 

 

Emergência dos Arranjos Produtivos Locais 

 

 O uso constante do prefixo ―pós‖ na literatura vem demonstrando certo modismo na 

contemporaneidade (pós-modernismo, pós-estruturalismo, etc.), e se propaga ora como uma 

superação de algo anterior, ora como um desmonte. As análises das mudanças ocorridas no 

último quarto do século que se findou em 1999 estão carregadas desses pós. Na economia, 

sobretudo pelo pós-fordismo, pós-industrialismo e o anúncio de algo que parece ser novo, a 

era da flexibilização, mas que a própria fórmula de Marx
10

 (DMD‘) prova o contrário. Não 

obstante, são análises comedidas, fato que pode ser justificado dado o momento em que essas 

análises foram realizadas (décadas de 80 e 90), isto é, no tempo ainda de amadurecimento dos 

acontecimentos e ideias.         

 A título de ilustração, Harvey fala de uma transição no regime de acumulação e no 

modo de regulamentação social e política, recorrendo à linguagem da escola da 

regulamentação. Contudo, o próprio título do capítulo onze
11

 já é bem sugestivo para a 

                                                 
8
ARAÚJO, Victor Leonardo de; MELO, Hildete Pereira de. O processo de esvaziamento industrial em São 

Gonçalo no século XX: auge e declínio da ―Manchester Fluminense‖. Cadernos do Desenvolvimento 

Fluminense, Rio de Janeiro, n. 4, mai. 2014.  
9
CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço: um conceito-chave da geografia. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, 

Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (orgs).  Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2000, pp 35-43.   
10

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens do nosso tempo. Rio de Janeiro: 

Contraponto; São Paulo: Editora UNESP, 1996.  
11

Acumulação flexível - transformação sólida ou reparo temporário? 
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argumentação que segue, expresso, por exemplo, quando o geógrafo fala das ―mudanças 

superficiais do comportamento econômico‖
12

 e da permanência do capitalismo periférico. 

 O pós-Segunda Guerra Mundial e seu período subsequente (1945 até 1973) foi 

considerado por muitos autores como os ―anos dourados‖, em que se observou, nos países 

desenvolvidos, uma melhor distribuição de renda e uma taxa de crescimento econômico anual 

superior a 10% (como no caso do Japão). Esses avanços foram possíveis, conforme Harvey, 

sobretudo pelo redesenhamento dos papéis dos principais atores envolvidos no processo.  Foi 

―o equilíbrio do poder, tenso mas mesmo assim firme, que prevalecia entre o trabalho 

organizado, o grande capital corporativo e a nação-Estado [o] que formou a base da expansão 

do pós-guerra‖
13

. A efeito, às custas da destruição das formas tradicionais de produção e de 

organização do trabalho. Contribuições para o entendimento desta dinâmica estão, entre 

outros, em Lipietz
14, 15

 e Botelho
16

. Esses pressupostos iniciais são impreteríveis para o 

entendimento da organização do território e a emergência dos novos espaços industriais, posto 

que independente da avaliação que os autores fazem acerca das ―origens do nosso tempo‖ é 

consensual que após a década de 1970 a economia se modificou e engendrou uma (re)divisão 

territorial do trabalho (e trocas, acrescentamos) marcada por transformações na produção 

(nas técnicas e tecnologias, estruturas), na organização do trabalho, consumo e regulação. 

Sem embargo, é correto afirmar que o mundo todo se ―pos-fordizou‖ que usa essa 

expressão? Nem mesmo os países do Centro responderam a esse processo de forma análoga 

(Europa e Japão, por exemplo, seguiu vias diferentes do que os Estados Unidos). Da periferia, 

o que se pode dizer? Como o Brasil se comporta nesse contexto? É interessante perceber o 

movimento interno contrário, ou seja, a rigor, as análises que fizeram Furtado, Prado Júnior, 

Tavares, entre outros demonstram uma relação inversa entre crise internacional e crescimento 

econômico brasileiro.         

 Castreghini e Sposito afirmam que o ponto inicial na linha histórica que engendrou a 

                                                 
12

Ibid., p. 179. 
13

HARVEY. Op. Cit., p. 125.  
14

LIPIETZ, Alain. Miragens e milagres: problemas da industrialização no terceiro mundo. São Paulo: Nobel, 

1988 
15

Id. O capital e seu espaço. São Paulo: Nobel, 1988. 
16

Botelho, Adriano. Do fordismo à produção flexível: a produção do espaço em um contexto de mudança das 

estratégias de acumulação de capital. GEOUSP: Espaço e Tempo (Online), (10), 2001. 
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organização da produção em arranjos produtivos de pequenas e médias empresas (PME‘s) 

está diretamente associado com a crise fordista e a consequente mudança tecnológica
17

. 

A produção em massa, típica de grandes empresas, fora substituído por um modelo 

mais flexível, que segundo os autores acima citados, foi ―muito favorável ao desenvolvimento 

de pequenas e médias empresas (PME‘s)‖. Foi no ambiente de mudanças de paradigma 

tecnológico, e com o objetivo de atender às exigências de qualidade do mercado, que as 

PME‘s tiveram que buscar novos mecanismos de adaptação.     

 No fim do século XIX, o economista Alfred Marshall já estudava os distritos 

industriais britânicos e observava as relações existentes entre empresa motriz, fornecedores e 

demais atividades de suporte, concluindo que essas relações não eram apenas materiais, mas 

que os fluxos imateriais, principalmente intercâmbio de informações, seriam responsáveis por 

gerarem uma externalidade positiva
18

. A importância da aglomeração das empresas está 

naquilo que Lastres e Cassiolato designam de ―aproveitamento das sinergias‖
19

. Compreende-

se que a proximidade entre firmas seria responsável por gerar externalidades positivas através 

da ―cooperação empresarial, especialização do trabalho, infraestrutura coletiva, especialização 

de serviços‖
20

 e ainda favorecer ―processos de aprendizagem coletiva, cooperação e a 

dinâmica inovativa‖
21

. 

Uma redescoberta do potencial endógeno regional se deu, sobretudo, a partir do 

sucesso da chamada Terceira Itália. Amin caracterizou o período de “la vuelta al enfoque 

institucional em los estúdios sobre desarrollo regional‖
22

. Essa região, bem como a de Baden 

Wurttemberg e certos tecnopólos chamou a atenção pelo seu dinamismo econômico, possível 

pela mobilização de recursos locais. 

                                                 
17

CASTREGHINI, O. L.; SPOSITO, E. S. Indústria, ordenamento do território e transportes: a contribuição 

de André Fischer. São Paulo: Expressão Popular: UNESP. Programa de pós-graduação em geografia, 2008, p. 

69. 
18

MARSHALL, Alfred. Principles of Political Economy. Londres, 1890. 
19

LASTRES, Helena Maria Martins; CASSIOLATO, José Eduardo. O Foco em Arranjos Produtivos e 

Inovativos Locais de Micro e Pequenas Empresas. In: LASTRES, H. M. M.; CASSIOLATO, J. E.; MACIEL, M. 

L. (Orgs.). Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento local. Rio de Janeiro: Relume Dumará Editora, 

2003. 
20

CROCCO, M.; HORÁCIO, F. Industrialização Descentralizada: Sistemas Industriais Locais O Arranjo 

Produtivo Moveleiro de Ubá. Rio de Janeiro. IE/UFRJ. 2001, p.6.  
21

LASTRES e CASSIOLATO. Op. Cit., p.5. 
22

AMIM, Ash. Uma perspectiva institucionalista sobre el desarrollo econômico regional. Ekonomiaz: Revista 

Vasca de Economia, n. 41, 1998, p. 74 
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Nesse contexto, e evidentemente após a publicação de Porter
23

 e todo uma evolução da 

escola neoshumpeteriana, na década de 90 no Brasil a Rede de Pesquisa em Sistemas e 

Arranjos Produtivos e Inovativos Locais (RedSist-UFRJ) desenvolveu o conceito de Arranjos 

Produtivos Locais. De acordo com a rede, os APL‘s 

são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais - 

com foco em um conjunto específico de atividades econômicas - que 

apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a 

participação e a interação de empresas - que podem ser desde produtoras de 

bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre 

outros - e suas variadas formas de representação e associação. Incluem 

também diversas outras organizações públicas e privadas voltadas para: 

formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 

universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 

financiamento
24

. 

 Isso posto cabe ressaltar que, mais que inserir os APL‘s no âmbito da emergência dos 

novos arranjos derivados da crise fordista, é preciso considerá-los sob uma ótica escalar, pois, 

como o próprio nome indica, são arranjos localizados. A consequência é que não se pode 

generalizar o sucesso da Terceira Itália ou do Vale do Silício, por exemplo, para outros 

contextos, haja vista que a literatura que vem desenvolvida a partir da década de 1980 tem 

demonstrado debates que pautam muito mais pelo dissenso que se tem entre global e local. Ao 

contrário dos estudiosos que colocam que a globalização tende a tudo homogeneizar, há 

aqueles que defendem que as vantagens desses arranjos são irreproduzíveis, pois seu sucesso 

ou fracasso está diretamente ligado ao contexto histórico, social cultural, ambiental e 

institucional do lugar.   

 

O APL moveleiro ubá 

 

 A microrregião de Ubá localiza-se na Zona da Mata Mineira (figura 1), próxima à 

capital (aproximadamente 280 km) e a outros centros industriais, como Rio de Janeiro (300 

km), São Paulo (580 km) e Juiz de Fora (110 km). A produção do APL é liderada por Ubá, 

mas outros oito municípios fazem parte do arranjo, a saber: Guidoval, Guiricema, Piraúba, 

Rio Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Tocantins e Visconde do Rio Branco. Juntos concentram 

                                                 
23

PORTER,Michael Eugene. The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan. 1990. 
24

LASTRES, Helena Maria Martins; CASSIOLATO, José Eduardo. Glossário de Arranjos e Sistemas Produtivos 

e Inovativos Locais. Universidade Federal do Rio e Janeiro: Instituto de Economia, 2004, p. 3-4.   
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uma população de aproximadamente 235 mil habitantes.Ubá, por si só, concentra 47,8% desse 

total
25

.  

 
Figura 1 - Localização do município de Ubá, Minas Gerais 

 
Fonte: Vieira e Tiradentes, s.d. 

  

De acordo com o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET, 

2018), até a presente data o município de Ubá possuía um total de 372 estabelecimentos do 

setor ―Indústria de Transformação‖ e subsetor ―Indústria da Madeira e do Mobiliário‖. 

Somando-se com os demais municípios constituintes do APL, esse número passa para 588 

estabelecimentos. Importante destacar que nesses dados não estão contabilizados os dados do 

setor terciário, setor esse que está diretamente ligado com as atividades da indústria 

moveleira; assim como dados de estabelecimentos informais. É composto basicamente de 

micro e pequenas empresas (MPE‘s), as quais representam 95% do total
26

.   

 Para termos a noção da importância do APL, a microrregião de Ubá é ―sem dúvida a 

mais importante do estado na geração de empregos na indústria de móveis‖ e que supera ―até 

mesmo Belo Horizonte, microrregião que concentra o maior número de estabelecimentos no 

estado‖
27

. Atualmente, o número de empregos formais é de aproximadamente 13,6 mil
28

. No 

                                                 
25

INSTITUTO BRASILEIRO de GEOGRAFIA e ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. Estimativas 2017. 

Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/uba/panorama>. Acesso em 10 de setembro de 2018.  
26

SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO DE UBÁ (INTERSIND). 

Histórico. Disponível em: <http://www.intersind.com.br/historico.php>. Acesso em 13 de março de 2018. 
27

CROOCO e HORÁCIO. Op. Cit. Pp. 39-40. 
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ano 2013, Ubá foi o segundo município com o maior PIB do Território Mata
29

, além de 

contribuir significativamente com a arrecadação de impostos. Por fim, é no APL moveleiro de 

Ubá que se localiza a maior empresa produtora de armário de aço para cozinha no Brasil, a 

Itatiaia Móveis S/A.          

 Da forma como outros lugares experimentaram a industrialização após o processo de 

transição agroindustrial, com Ubá não foi diferente. Anteposto ao ramo moveleiro, a 

economia de Ubá girava em torno da agropecuária. Com a crise do fumo em 1960 a 

alternativa para aqueles que dependiam dessa cultura foi investir em outros setores: a 

oportunidade para a entrada da indústria moveleira
30

.     

 Guiducci, autor do livro ―Nosso Polo Moveleiro Ubá‖
31

, disponível no arquivo 

histórico da cidade, faz um breve histórico de como surgiram as primeiras fábricas de móveis 

em Ubá. Constata-se que o primeiro esboço foi rascunhado por Antônio Januário Carneiro, 

ainda no século XIX (1815), mas a indústria de larga escala só veio a se estabelecer no início 

do século XX.          

 Contudo, pode-se afirmar dada a recorrência nas fontes já citadas, que a tradição 

moveleira foi introduzida pela mão de obra imigrante italiana. A história dos imigrantes 

italianos no Brasil já é conhecida pela incorporação da mão de obra na lavoura de café. 

Entretanto, como já mencionado, as culturas de café e fumo entraram em crise e essa massa 

desempregada é a mesma massa que detinha ―o conhecimento e a tradição moveleira da 

Itália‖. Além disso, na segunda leva de imigrantes italianos, ―havia muitos artesões em 

madeira. Por isso mesmo Ubá já detinha, desde o final dos anos 1940, movelarias artesanais e 

oficinas de beneficiamento de madeira‖
32

.       

 Outros dados apontaram a existência, em 1951, de uma fábrica de autorrefrigeração e, 

em 1959, a criação da primeira fábrica de armários laqueados — a Domani — fundada por 

Francisco Parma, fechada em 1970. O fechamento da fábrica foi um fator decisivo à 

constituição do polo nesse período (1960-1970), talvez um determinante, pois estimulou a 

                                                                                                                                                         
28

PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DAS ESTATÍSTICAS DO TRABALHO. Perfil do município. 

Disponível em <http://pdet.mte.gov.br/caged-estabelecimento>.  Acesso em 1 de setembro de 2018. 
29

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Produto Interno Bruto dos municípios de Minas Gerais 2015. Diretoria 

de Estatística e Informações. Belo Horizonte: FJP, 2017. 
30

INTERSIND. Op. Cit., 2004 
31

GUIDUCCI, W. Nosso Polo Moveleiro Ubá. Ubá: D.I. Gráfica, 2011. 
32
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iniciativa dos ex-funcionários a abrirem suas próprias empresas
33

.    

 Esta breve contextualização traz alguns traços fundamentais para o entendimento da 

constituição do polo moveleiro. Todavia, essa temporalidade deixa algumas lacunas, 

inquietações que podem ser sistematizadas através de alguns questionamentos. As pesquisas 

realizadas sobre o APL Ubá não trazem a preocupação (certos de que essa não era a proposta) 

de apresentar com densidade como se deu a estruturação do APL. São apresentados traços da 

transição agroindustrial, a atuação de alguns atores, mas não há nenhum vestígio de 

tratamento referente, por exemplo, a fatores locacionais (que a despeito das críticas sobre as 

teorias de localização industrial, considerando esse contexto espaço-temporal, faz-se 

necessário); tampouco outras questões de ordens geográficas relacionadas à organização e 

produção do espaço que deem conta das formas e dos processos espaciais.   

 Dessa forma, faz-se necessária uma investigação que responda como Ubá, com suas 

características específicas se estruturou enquanto Arranjo Produtivo Local, no que tange ao 

setor produtivo de fabricação de móveis. Dessa questão central, outras emergem: 

considerando o recorte espaço-temporal, até que ponto essa estruturação faz parte do 

movimento geral de mobilidade do capital pós década de 70? Quais foram os desafios 

enfrentados, as principais contribuições e os fatores que possibilitaram tal configuração? 

Como o espaço foi sendo produzido, configurado e ordenado à luz das indústrias?  

 

Uma proposta metodológica para o estudo geográfico-econômico do APL Ubá 

 

 Pesquisa realizada em bancos de dados revela que os estudos produzidos sobre o APL 

moveleiro de Ubá carecem de uma perspectiva geográfica. No banco de teses e dissertações 

da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), utilizando o termo 

de busca ―Ubá‖, foram encontrados vinte e um trabalhos científicos relacionados com o APL. 

São trabalhos que foram desenvolvidos nas áreas de história, economia, ciência florestal, 

administração (maior parte) e ciências da informação. Da geografia, especificamente, foi 

encontrado apenas um trabalho.        

 Um caminho possível para o entendimento da estruturação do APL objetiva três 

aspectos: 

                                                 
33

OLIVEIRA, Paulo Rogério Soares de; VALVERDE, Ana Esméria Lacerda; MENDONÇA, Fabrício Molica 
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1- Investigar os fatores locacionais que levaram ao desenvolvimento do APL 

moveleiro Ubá;2- Entender os processos (sociais, econômicos, políticos, culturais, técnicos) 

envolvidos na transição agroindustrial; e 3- identificar as contribuições de diferentes agentes e 

instituições na conformação do arranjo produtivo.      

 O primeiro passo consiste na tentativa de identificar os fatores endógenos ou exógenos 

que possibilitaram a constituição inicial do polo moveleiro. Esse procedimento permite 

compreender porque surgiram as primeiras indústrias, como surgiram, quais fatores foram 

preponderantes e, numa abordagem institucional, a atuação dos diferentes agentes. Nesse 

sentido, faz-se necessário investigar as contribuições de autores que já elaboraram algo nesse 

sentido no APL Ubá, associada também à pesquisa documental que pode ser efetuada no 

arquivo histórico, biblioteca central e prefeitura da cidade de Ubá.    

 É nesta etapa também que se propõe a realização das primeiras entrevistas. O público-

alvo são os sujeitos que participaram direta ou indiretamente da constituição do APL 

moveleiro (empresários e funcionários mais antigos, comerciantes, políticos, sindicalistas, 

etc.). Para atender a esse objetivo, sugere-se a entrevista por pauta, com perguntas diretas, 

mas permitindo respostas livres.          

 O estudo, nesses termos, será diacrônico, ou seja, busca compreender a estruturação 

do APL através de uma análise temporal. Deste modo, boa parte será conduzida tomando-se 

por base o método histórico. Em Lakatos e Marconi, ―o método histórico consiste em 

investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar sua influência na 

sociedade de hoje‖
34

. É válido ressaltar, todavia, que se trata de um ―estudo geográfico de 

geografia histórica e não de história‖
35

, pelo fato, entre outros, da preocupação com análise 

espacial. Em artigo recente denominado ―O interesse do Geógrafo Pelo Tempo‖, Corrêa 

afirma que esse interesse se dá ―por meio da espacialidade da ação humana no curso da 

história‖
36

, espacialidade materializada nos fixos e fluxos, resultados de processos sociais 

complexos. Como forma de compreender a organização do espaço nas diversas 

temporalidades, Corrêa aponta cinco ―vias de análise‖ que julgamos serem instrumentos 

adequados aos objetivos da pesquisa.       

 Partindo do pressuposto que a organização do espaço é resultado de ―um maior ou 

                                                 
34

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Métodos científicos. In: Fundamentos da 

metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1983, p. 80.  
35

CORRÊA, Roberto Lobato. O interesse do geógrafo pelo tempo. Boletim Paulista de Geografia, v. 94, 2016, 

p. 6. 
36

 Ibid., p. 3. 
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menor acúmulo de formas herdadas do passado recente e remoto‖, a herança está atrelada às 

―formas produzidas em diferentes momentos pela ação de diferentes agentes sociais que 

efetivaram diferentes funções‖. Versando sobre a dinâmica das formas do passado, Corrêa 

explica que algumas podem mesmo desaparecerem caso fiquem obsoletas ou inadequadas não 

correspondendo às expectativas idealizadas. Se permanentes, o são por três motivos: inércia, 

onde a função continua sobre a mesma estrutura; ressignificação das formas antigas com 

permanência das funções com significados outros; ou refuncionalização, isto é, antigas 

formas, novas funções. Além da herança, Corrêa destaca ainda memória, projeto, inscrição e 

trajetória, todos esses tendo sua singularidade na análise.    

Entendemos que essas vias nos fornecerão uma importante e consistente base para 

atingir tal objetivo, principalmente porque está diretamente relacionada à organização do 

espaço na perspectiva temporal. Elas poderão ser trabalhadas utilizando as mesmas técnicas 

descritas acima, porém, em momentos distintos. Mantêm-se os locais para pesquisa 

documental (evidentemente documentos de outras proveniências serão de bom grado como, 

por exemplo, registros de posse pessoal dos envolvidos), alterando-se apenas o 

direcionamento da investigação. As entrevistas serão estruturadas, buscando-se o mesmo 

público-alvo da descrição. Podem ser previstos, ainda, a aplicação de questionários (em caso 

de abordagens mais específicas). 

 

Considerações finais 

 

 A geografia econômica brasileira, se comparada com os demais campos de 

conhecimento da geografia, principalmente a urbana, têm sido marginalizada. Prova disso são 

os restritos eventos acadêmicos, revistas científicas e, mais recentemente, um movimento de 

extinção das universidades dessa disciplina. Diferente da escola francesa, nos Estados Unidos 

e na antiga União Soviética, devido à grande importância das atividades econômicas na 

dinâmica paisagística, foi dada preferência a chamar a geografia humana de geografia 

econômica.
37

          

 Claval nos recorda que, até o final do século XVIII, o conhecimento da economia se 

desenvolveu graças à observação do papel do espaço na vida econômica, numa combinação 

de problemas da riqueza-produção com paisagem - realidade geográfica. Após 1770, o papel 

                                                 
37

ANDRADE. Op. Cit., pp. 19-20.  
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do espaço foi ignorado pela ciência econômica por mais de meio século, e somente a partir de 

1950 é que a situação começou a mudar, muito embora os economistas ignorassem os 

resultados da geografia econômica
38

. Estaríamos novamente a regredir, mesmo depois dos 

avanços epistemológicos da ciência geográfica?         

Todavia, os eventos não pairam no ar. Com suas categorias (espaço, território e 

paisagem), subcategorias (região, rede, lugar, arranjo, configuração, etc.) e princípios lógicos 

(localização, distribuição, extensão, distância, posição e escala) essa ciência possui o 

arcabouço teórico metodológico necessário à compreensão dos arranjos produzidos pelo 

homem no seu meio. Negligenciar essa premissa seria fechar os olhos para as múltiplas 

possibilidades de interpretação da realidade. Há muito que explorar, espacial e 

temporalmente, no APL moveleiro de Ubá. Este trabalho é apenas uma possibilidade dentre 

inúmeros que se abrem à ciência geográfica.  
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Resumo:A alteração dos paradigmas produtivos vivenciada nas últimas décadas caracteriza-se pelo constante 

surgimento de novos setores produtivos e atividades econômicas dotadas de um alto grau de desenvolvimento 

técnico-científico, tendo a inovação tecnológica como motor do crescimento e desenvolvimento econômico. A 

partir da compreensão da interação entre os processos socioeconômicos e o espaço geográfico, esse trabalho 

busca dissertar sobre a articulação de diversos agentes econômicos na iniciativa de criar na cidade de Sorocaba 

um ambiente favorável à inovação, explicitando a lógica do arranjo territorial desse processo e suas 

virtualidades. 

Palavras-chave:Inovação tecnológica; desenvolvimento regional; geografia econômica; parques 

tecnológicos; território. 

 

Resumen:La alteración de los paradigmas productivos vivenciada en las últimas décadas se caracteriza por el 

constante surgimiento de nuevos sectores productivos y actividades económicas dotadas de un alto grado de 

desarrollo técnico-científico, teniendo la innovación tecnológica como motor del crecimiento y desarrollo 

económico. A partir de la comprensión de la interacción entre los procesos socioeconómicos y el espacio 

geográfico, ese trabajo busca disertar sobre la articulación de diversos agentes económicos en la iniciativa de 

crear en la ciudad de Sorocaba un ambiente favorable a la innovación, explicitando la lógica del arreglo 

territorial de ese proceso y sus potencialidades. 

Palabras Claves:Innovación tecnológica; desarrollo regional; geografía económica; parques tecnológicos; 

territorio. 

 

 

Introdução 
 

Nas últimas décadas do século XX, o sistema capitalista de produção tornou-se mais 

complexo devido a importantes e contundentes avanços tecnológicos e informacionais 

(STORPER, 2010). Nas relações econômicas houve o estabelecimento do período de 

financeirização, que deslocou a economia da produção real para a atividade rentista através do 

fortalecimento das bolsas e instituições de créditos. (BRESSER-PEREIRA, 2010). As 

relações sociais são alteradas pelas novas formas de consumo e de interação, ligados ao 

aprimoramento dos meios de comunicação. E a dinâmica espacial é imbricada pelo 

encurtamento subjetivo das distâncias e pela instantaneidade de informações sobre eventos 

locais-globais. (SANTOS, 2006) 

Esses avanços constituem um fator primaz para uma reestruturação dos meios de 

produção e para a transição do regime de acumulação fordista para o flexível, caracterizado 
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segundo David Harvey (1989), por representar uma flexibilização da produção, distribuição e 

dos padrões de consumo. Um dos fatores responsáveis por tal mudança é o surgimento de 

novos setores de produção que priorizam a inovação tecnológica, constituídos de diferentes 

tipos de modelos organizacionais e novas relações de trabalho, que se instalam sobre o 

território de forma descentralizada, sobretudo em regiões de industrialização tardia. 

A partir do processo de globalização -que teve sua gênese no século XX e que se 

encontra em um constante crescimento desde então- o território passa a uma nova forma de 

inter-relação extremamente complexa, onde os elementos que por milênios decretaram as 

formas das relações humanas aos meios geográficos foram superados, e pelo desenvolvimento 

agudo da ciência, técnicas e dos sistemas informacionais. (SANTOS, 2006) 

É sobre o processo de desenvolvimento técnico da produção de ciência, tecnologia e 

inovação e sua influência sobre a configuração da divisão tecno-territorial do trabalho que 

esse artigo tem como finalidade aprofundar-se, a partir da explicitação dos agentes 

econômicos e sociais envolvidos no caso da criação do Parque tecnológico Alexandre Baldi 

Netto – PTS em Sorocaba. 

Em função do objetivo apresentado, adoto como percurso metodológico discorrer 

sobre o papel da ciência geográfica no estudo das técnicas e das inovações, em vista de situar 

o leitor na discussão pretendida, apresentando e articulando na forma de uma breve revisão 

literária, uma síntese de alguns conceitos e autores de diversas disciplinas do saber científico 

que compõem o arcabouço teórico do trabalho.  

Em seguida, concentro-me no caso do Parque tecnológico Alexandre Baldi Netto – 

PTS em Sorocaba, a fim de permitir a compreensão dos processos e agentes envolvidos no 

contexto da criação do parque em questão. Pontuando as ações de agentes públicos e privados 

como elementos preponderantes para uma alteração na divisão territorial do trabalho. E 

discuto por fim, a partir da apreensão descritiva da realidade e dos conceitos teóricos da 

geografia, a lógica do arranjo territorial desse processo e suas virtualidades. 

 

Inovação, dinâmica espacial e a ciência geográfica. 
 

Destarte, parte-se do pressuposto da existência de uma relação entre a alteração das 

atividades produtivas, seus avanços técnicos e a dinâmica espacial. Segundo Botelho (2002) é 

necessário compreender a alteração dos modos de produção, seus desenvolvimentos técnicos 
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e sua difusão do território como projeção das relações sociais e de poder. Sendo produto de 

uma intensa disputa de forças e interesses direcionados pela lógica da acumulação capitalista. 

Em a ―Sociologie de l´espace industriel‖ Castells (1975) afirma que a relação entre a 

indústria - podendo ter sua compreensão estendida ao processo de produção capitalista – e o 

espaço, se dá de forma complexa e imbricada. Onde a produção através dos desenvolvimentos 

técnicos e tecnológicos transforma os impedimentos gerados pela questão espacial, ao mesmo 

tempo em que a produção pode ser impulsionada por ela. Sendo assim, ―não há uma análise 

possível da produção do espaço que não integre o estudo da produção do espaço industrial e 

dos efeitos deste espaço sobre o conjunto da estrutura urbana. ‖ (CASTELLS, 1975. p.14). 

Na contemporaneidade, o fenômeno da globalização teve um importante papel na 

adequação dos espaços mundiais aos pré-requisitos da implementação de uma nova ordem 

organizacional das relações capitalistas, geradoras de um adensamento produtivo e de fluxos 

mundiais. Acentuou as segmentações políticas e econômicas já estabelecidas no espaço, ao 

passo que produziu novas e findou tantas outras. A consolidação da divisão territorial do 

trabalho e dos sistemas técnicos, trouxe à tona a região como compartimento geográfico 

propício à atuação direta dos agentes hegemônicos para a ordenação dos territórios. 

(SANTOS, 2006) 

Isso ocorre, segundo Lencioni (1998), em função da estrutura do mercado capitalista 

concorrencial e por seus meios de produção serem formados por equilíbrios provisórios que 

agregam diversos resíduos de diferentes temporalidades, ao mesmo tempo em que possuem 

uma dinâmica instável, onde o movimento estruturação-desestruturação-reestruturação passa a 

ser inerente ao seu funcionamento. As alterações estruturais não estão ligadas apenas às 

alterações na esfera econômica, mas de todas as esferas da vida social. Compreende-se, 

portanto, a organização capitalista como um processo aberto, dinâmico e em constante 

movimento, onde não existem rupturas abruptas, e sim rearranjos graduais que geram 

continuidades e descontinuidades na estrutura social capitalista. 

Assim nos atentemos a esses rearranjos. O regime de acumulação baseado na 

produção fordista era regido por uma lógica espacial que, segundo Ruy Moreira 

(1999),concentrava as atividades econômicas e população no território, criando assim 

complexos urbanos-industriais interligados na divisão territorial do trabalho por densas redes 

de circulação. 
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Para Benko (1995), a concentração geográfica das indústrias ocorre inicialmente em 

vista a redução dos custos transacionais externos e pela facilitação das conexões 

interempresariais. Em longo prazo, essa concentração gera uma série de empecilhos ao 

processo de acumulação de capital, denominados como ―deseconomias de aglomeração‖. 

Processo caracterizado por Negri e Pacheco (1993), como um conjunto de encarecimentos 

como: custo de transportes, de terrenos, infraestrutura, serviços públicos, operações e custo 

salarial. Além de outras agruras inerentes às metrópoles, como dificuldades no translado, 

congestionamentos e até redução da produtividade dos trabalhadores, associada à queda da 

qualidade de vida nas grandes cidades. 

Dessa forma, os espaços globais, além do seu caráter produtivo, se tornam 

mercadorias integradas no processo de valorização e desvalorização, de forma que os 

territórios anteriormente negligenciados pelos processos produtivos podem vir a ter um 

potencial econômico de acordo com a ação dos agentes econômicos e do poder estatal. São 

esses os espaços propícios para que a reestruturação produtiva da organização industrial 

venha se efetuar. Isso torna-se explícito na afirmação de Benko: 

Os novos centros de crescimento oferecem formidáveis oportunidades. A 

relocalização pode voltar-se para regiões de produção já existentes, porém 

com mais frequência o redesdobramento dos investimentos e dos capitais 

dirige estes últimos para os espaços relativamente pouco desenvolvidos. 

(BENKO, 1995. p.147) 

Eliseu Sposito (2010) aponta que a expansão territorial dos meios de produção num 

contexto global parte de um princípio de desconcentração espacial das atividades produtivas 

e, em contrapartida, da centralização das atividades gerenciais, o que ele denomina de 

―disjunção funcional‖. Que é a separação entre diferentes atividades realizadas por uma 

mesma empresa com funcionalidades territoriais diferentes. É a dinâmica de produção 

constatada nas empresas multinacionais que atuam através das redes globais, onde as 

chamadas cidades mundiais, por possuírem vasta estrutura tecnológica e informacional 

passam a concentrar as atividades gerenciais. 

Georges Benko (1995) reafirma que a espacialização da produção industrial 

capitalista, após o fim do modo fordista de produção, está diretamente ligada a capacidade das 

empresas em adaptarem seus processos produtivos de acordo com as mudanças ocorridas na 

estrutura e das transformações ocorridas nas relações políticas e sociais. Para isso, uma das 

maneiras dos agentes econômicos realizarem essas adequações é se realocar em busca de 
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constituir novas relações de trabalho, além de intensificar os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento para a produção de inovações que garantam a constância de sua 

competitividade
1
. (STORPER, 1995) 

Para Schumpeter
2

 (1985) o estágio do desenvolvimento econômico advém de 

alterações não apenas das condições econômicas precedentes, mas de um complexo conjunto 

de fatores materiais e imateriais que se perpetuam no decorrer da história. Compreendendo a 

organização capitalista como um processo aberto, dinâmico e em constante movimento, 

através da criação de condições para o desenvolvimento de novos elementos. As empresas 

deteriam uma funcionalidade nesse processo pela acumulação criativa e acumulação de 

conhecimento, sendo a aplicação prática desses saberes técnicos base para a criação de 

diferenciais que alterariam o estágio econômico, a inovação. 

A inovação seria, então, delineada em três fases: invenção, inovação e difusão. A 

invenção estaria ligada a busca, em si, por novos princípios técnicos, entretanto ―Enquanto 

não forem levadas à prática, as invenções são economicamente irrelevantes. E levar a efeito 

qualquer melhoramento é uma tarefa inteiramente diferente da sua invenção‖ 

(SCHUMPETER, 1985. p. 95). A inovação, por sua vez, é a utilização comercial prática de 

uma invenção. E a difusão, uma extensão da inovação, sua aplicabilidade na dinâmica do 

mercado, permitindo a criação de novos produtos, modelos organizacionais e relações sociais. 

Raeder (2016) ao discutir geografia e inovação tecnológica realiza uma aproximação 

entre a concepção de Schumpeter e as proposições feitas por Milton Santos. Segundo ele, as 

principais contribuições do geógrafo para as pesquisas sobre o tema, residem no fato de não 

conceber a inovação como fator isolado, e sim relacionados a sistemas técnicos, conjuntos 

integrados funcionalmente, não limitados à esfera da produção de bens, estendendo-se sobre 

as relações sociais, formas e temporalidades das informações e aos discursos ideológicos. 

As características da sociedade e do espaço geográfico, em um dado 

momento de sua evolução, estão em relação com um determinado estado das 

técnicas. Desse modo, o conhecimento dos sistemas técnicos sucessivos é 

essencial para o entendimento das diversas formas históricas de estruturação, 

                                                 
1
Segundo Michael Porter (1990), a competitividade é indissociável da inovação tecnológica, trata-se da 

capacidade de uma firma ou região crescer economicamente e se manter produtiva. Castillo e Frederico (2010) 

argumentam que competitividade, refere-se então a atributos dos agentes econômicos, ou do próprio espaço 

geográfico e seus compartimentos, como a região. Enquanto a competição é a relação que ocorre entre esses 

agentes que fazem usos de suas vantagens para tentar sobressair ao outro na disputa pelo lucro. 
2
A questão do progresso técnico é considerada por muitas correntes do pensamento econômico, como um 

elemento exógeno ao processo econômico e por isso tratado como um elemento marginal e sem grande impacto 

sobre a dinâmica do desenvolvimento. O economista Joseph Schumpeter contribui ao trazer o desenvolvimento 

técnico como elemento central para a sua análise. 
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funcionamento e articulação dos territórios, desde os albores da história até a 

época atual. (SANTOS, 2006. p.111) 

A geografia ao se encarregar de analisar o desenvolvimento da técnica – a inovação 

tecnológica – se propõe a ir além de um recorte minimalista da realidade, incorpora às 

informações puramente técnicas a busca pela compreensão das relações sociais e econômicas 

que a envolvem. Assim a pesquisa não se restringe ao dado concreto, mas parte dele para 

apurar seu valor relativo a formação da totalidade. Nessa análise, cabe ainda, não ignorar as 

relações estabelecidas entre esses sistemas, que se apresentam de forma hierárquica e 

desigualem sobreposição a configuração do território. (SANTOS, 1996). 

 

O caso da criação do Parque tecnológico Alexandre Beldi Netto em Sorocaba 
 

A inovação, para Storper (2010), é fator decisivo ao se tratar do desenvolvimento 

econômico e não vai ocorrer se for trabalhada de forma isolada pelos agentes envolvidos, seja 

nas instituições públicas, como a universidade, seja no setor privado. Segundo o Autor, a 

inovação advém diretamente da relação de trocas entre os diversos agentes, potencializados 

pelos elementos locacionais. É nesse contexto que espaços urbanos alçam grande destaque na 

literatura que se dedica a análise da inovação e do desenvolvimento econômico local. Para 

Benko (1995) a cidade, de forma não restritiva a isso, assume papel central no 

estabelecimento de um ambiente favorável à inovação, mais comumente fomentada de forma 

deliberada pelo alinhamento dos interesses de entes públicos e privados na formação dos 

tecnopólos.
3
 

Sorocaba possui uma posição privilegiada devido à sua proximidade com as regiões 

metropolitanas de São Paulo e de Campinas. Possui ligação com os portos e aeroportos da 

região e uma excelente estrutura viária, contando com duas rodovias para o escoamento da 

produção - rodovia Castello Branco (SP-280) e rodovia Raposo Tavares (SP-270) - além do 

transporte de cargas sobre trilhos através da estrada de Ferro Sorocabana. Estes fatores 

beneficiaram a região na interiorização da produção durante a década de 1970, tornando-a um 

relevante polo industrial dos setores de metalurgia, alimentos e bebidas, têxteis, celulose, 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, dentre outros (SEADE, 2012.) 

                                                 
3
Os tecnopólos são caracterizados por Castells e Halls (1994) pelo estabelecimento de marcos legislativos 

favoráveis a atividades econômicas das áreas de ciência, tecnologia e informação, a criação de espaços para o 

desenvolvimento de empreendimentos inovadores e a promoção sob seara do Estado da interação entre os 

agentes econômicos e sociais que visem atividades inovadoras. 
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Sendo um dos territórios que pode se beneficiar pela desconcentração da atividade industrial 

da capital São Paulo, nas últimas décadas, ocasionada pela deseconomia de aglomeração 

mencionada previamente nesse trabalho. A sua atividade industrial é assim caracterizada pela 

pesquisadora Rosalina Burgos: 

O complexo industrial da Região Metropolitana de Sorocaba é formado por 

diversos ramos dos quais se destacam o setor automobilístico, o de 

metalurgia, siderurgia, produção de máquinas e equipamentos, aviões, 

alumínio, cimento, alimentos, bebidas, artigos eletrônicos, construção civil 

entre outros. (BURGOS, 2016) 

A cidade de Sorocaba é central no recorte político da região administrativa homônima, 

que juntamente com a região administrativa de Campinas é responsável por 11,2% do produto 

industrial do país. E por agrupar o chamado ―corredor asiático‖, termo utilizado para 

caracterizar a região com crescente alocação de empresas asiáticas como: Toyota, Hyundai, 

Honda, Stanley, Sumitomo, LG, Samsung e Huawei. (SEADE, 2013) 

Sorocaba busca beneficiar-se do processo de reestruturação produtiva, passando de 

região industrial para região tecnológica. Diversos investimentos estão sendo implementados, 

como a criação do Parque Tecnológico Alexandre Beldi Netto, inaugurado em junho de 2012 

e que atualmente é ocupado por 15 empresas e 23 laboratórios de pesquisas. Outras medidas 

vêm tomando forma, através de um esforço conjunto da iniciativa privada e do poder público 

a fim de alavancar as vantagens competitivas para o setor de tecnologia. (CIESP, 2014) 

A criação do Parque tecnológico Alexandre Beldi Netto – PTS, foi a consolidação da 

confluência do interesse de diversos agentes econômicos e sociais reunidos sob a ação do 

poder público municipal, corporificados na criação de uma série de marcos normativos com o 

objetivo de estabelecer na região um ambiente favorável à inovação tecnológica e todas as 

benéfices econômicas resultantes dessa modalidade de investimento. 

A orientação estratégica assumida pelo poder público municipal de Sorocaba para a 

criação de um Polo de Desenvolvimento e Inovação (PODI), teve como principal interesse 

ampliar e facilitar a interação entre os agentes regionais, propiciando à cidade um papel de 

protagonismo no desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento em ciência e tecnologia. 

Em consequência disso se apresenta como tecnopólo atrativo para empreendimentos do setor 

industrial de tecnologia de informação, metal-mecânica e informática. Esse processo contou 

com o envolvimento direto da Prefeitura Municipal de Sorocaba, em específico da secretaria 

de Desenvolvimento econômico e da secretaria de Relações do Trabalho e 
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Empreendedorismo; do Centro de indústrias do Estado de São Paulo – CIESP - regional; da 

Incubadora Tecnológica de Sorocaba - INTES; das instituições de ensino superior - IES.; de 

Lideranças empresariais da região (Empresas como o grupo Schaeffler, Toyota, Companhia 

Brasileira de alumínio); e da Agência de inovação – INOVA Sorocaba. (BENEVIDES, 2012). 

Podemos adotar para fins empíricos a elaboração e aprovação do Decreto nº 

15.868/2007como marco inicial desse processo, que apresenta uma definição sobre o que é o 

PODI. 

[...] a concentração geográfica de empresas e instituições que se relacionam 

a setores econômicos específicos, selecionados a partir de estudos setoriais 

realizados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, inseridos no contexto do 

estímulo à atração de atividades econômicas intensivas em tecnologia para a 

região de Sorocaba, e as que lhe prestem apoio para que possam atender às 

suas finalidades[...] (SOROCABA, 2007) 

No ano seguinte, foi criada a lei ordinária nº 8599/2008 que formalizava as bases 

jurídicas para a criação de um parque tecnológico
4
 em Sorocaba e definia também as normas 

para a constituição de seu conselho deliberativo e o papel central da prefeitura na gestão do 

PTS. 

Art. 02. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Município ou 

aquela que venha a substituí-la, é o setor da Prefeitura Municipal de 

Sorocaba responsável pela gestão do Parque Tecnológico de Sorocaba, 

podendo, para isso, realizar convênios ou contratos com Entidade Gestora, 

de preferência instalada na localidade, desde que esta demonstre em seus 

propósitos, estar capacitada para desenvolver os programas, projetos e ações 

previstos para o Parque Tecnológico de Sorocaba, considerando o interesse 

público. (SOROCABA, 2008) 

Também estabelecia que a Prefeitura Municipal de Sorocaba seria responsável pela 

criação de um fundo para o fomento de atividades de desenvolvimento científico, tecnológico 

e de inovação sob a tutela do parque tecnológico a ser criado. 

O Parque Tecnológico Alexandre Beldi Netto - PTS foi inaugurado em junho de 2012 

e se encontra localizado na zona norte da cidade de Sorocaba, espaço que vem sendo 

valorizado e tem se transformado em um dos maiores vetores de expansão da mancha urbana 

                                                 
4
Segundo definição da International association of Science parks, IASP, o parque tecnológico pode ser definido 

como uma organização que é gerenciada por profissionais especializados visando o fomento a uma cultura de 

inovação, a fim de trazer melhorias concretas às condições econômicas e sociais do contexto ao qual se encontra 

inserido. Na prática, os parques tecnológicos buscam servir de espaço de intercâmbio e gerenciamento dos fluxos 

de conhecimento entre universidades locais, instituições voltadas à pesquisa e desenvolvimento e empresas 

ligadas ao setor de tecnologia, oferecendo condições favoráveis para a criação e desenvolvimento de empresas 

inovadoras através do processo de incubação. (IASP Apud MCTI, 2015.) 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1283 

sorocabana. Encabeçam esse processo de valorização a formação de uma nova zona 

industrial, concretizada com a instalação do PTS e da planta da indústria japonesa Toyota.  

O PTS é gerido diretamente por uma empresa pública, o EMPTS que se incumbe do 

papel de gestão estratégica e imobiliária, e por uma OS (Organização Social) que assume a 

gestão de ciência, tecnologia e inovação, sendo responsável pelo programa de incubação de 

empresas. O discurso institucional desses dois órgãos busca reforçar o papel do PTS como 

ambiente favorável à inovação, com uma estrutura física e com projetos que o nivele a 

parques tecnológicos internacionais. Além de salientarem a potencialidade deste como agente 

para o desenvolvimento econômico e social da região sudoeste paulista, se tornando 

referência como agente catalisador da interação entre universidades, centros de pesquisa, 

empresas e governo. O PTS se apresenta como aberto para pesquisas de todas as áreas, mas 

assume como foco os setores que despontam na economia da região: metal-mecânica, 

eletroeletrônica, automotiva, energias limpas e tecnologia da informação e comunicação. 

(SOROCABA, 2016) 

 

Considerações Finais 
 

O processo histórico de estabelecimento da divisão territorial do trabalho é 

responsável pela conformação do território e das atividades econômicas realizadas sobre ele. 

A dada condição se sobrepõe para além do campo econômico e influi em diversos âmbitos da 

dinâmica social, política e cultural dessas localidades e de seus indivíduos. Analisar a 

formação de um ambiente favorável a inovação requer atentar-se, portanto, à estrutura 

econômica e suas disparidades inatas, sem incorrer no erro de ignorar os aspectos sociais que 

o permeiam. Outra característica a ser destacada, é que a inovação como fruto da busca pelo 

aumento da eficiência, competitividade e lucro, está também sujeita a uma disputa de poder 

entre os agentes envolvidos. Não se deve analisar a inovação como fator exógeno a dinâmica 

capitalista, estando ela também sujeita as suas contradições. (SANTOS, 2006) 

Não cabe à tecnologia o papel de elemento explicativo da história, ser considerada por 

si própria como causa ou solução dos problemas estruturais do capitalismo, já presentes em 

sua gênese e que ainda perduram. É necessário, porém, reconhecer que mesmo a concentração 

de capital, a desigualdade, a subordinação e o subdesenvolvimento dos países periféricos 

precedendo a tecnologia, é a utilização desta pelos agentes hegemônicos que os acentua, 

apresentando caráter inegável de ―instrumento do uso político que dela se faz, mesmo 
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reconhecendo que muito tem servido à hegemonia planetária dos grandes capitais.‖ 

(FERNANDES, 2012. p. 115). 

Nesta perspectiva, o processo político, econômico e social ocorrido em Sorocaba 

direcionado ao estabelecimento de um ambiente favorável à inovação na cidade e na sua 

região deve ser analisado pelas potencialidades que serão geradas a partir dele (que podem ou 

não vir a ser efetivadas), mas também por suas limitações. 

Cabe ainda compreender tal fenômeno imbuído da perspectiva defendida por Benko e 

Pecqueur (2001), que os territórios são constituídos de recursos específicos, sejam eles, 

materiais ou imateriais, naturais ou fruto do desenvolvimento técnico. São esses recursos que 

exercem papel na acentuação ou reversão das desigualdades, produtos da divisão das 

atividades econômicas sobre o espaço, consequentemente as disparidades do conhecimento e 

da renda. 

Ao olhar para o contexto sorocabano, se faz necessário dar devido crédito às ações 

estabelecidas em função do desenvolvimento regional pautadas na ciência, tecnologia e 

inovação, por propiciarem a criação de meios para que conhecimentos e saberes heterogêneos 

sejam combinados propiciando o surgimento de novos conhecimentos. Assim ampliando o 

leque de possibilidade dos recursos de um território, já que ―As perspectivas de criação de 

riqueza se apegam às capacidades de grupos a se organizar e elaborar processos originais de 

emergência de recursos.‖ (BENKO e PECQUEUR, 2001. p.47) 

Ainda sobre o contexto da região de Sorocaba, pode-se pontuar que os altos 

investimentos em ciência, tecnologia e inovação, por sua vez, estão em consonância com os 

setores produtivos já existentes na região, metalomecânica, eletroeletrônica, automotiva, 

energias limpas e tecnologia da informação e comunicação. Há uma clara preocupação em 

explorar as potencialidades produtivas regionais, mas além disso, escancara a inovação como 

instrumento dos agentes hegemônicos e a formação de uma rede de solidariedade 

organizacional que acentua a criação de uma ordem e desordem do território. 

Milton Santos (2006) afirma que isso ocorre devido ao Meio técnico-científico-

informacional estar todo envolvido por uma malha de redes que revertem a dinâmica do 

tempo e do espaço e dão novas possibilidades de atuação para a expansão dos avanços 

técnicos, e por consequência, do capital. Essas redes possuem um papel ambivalente, como 

dispersoras do trabalho, dos mercados consumidores, ao mesmo tempo que é concentradora 

dos avanços técnicos científicos, dos conhecimentos e do capital. 
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Segundo Manuel Castells (1999), o capitalismo informacional fortaleceu o aspecto 

global da economia, levando a uma intensificação das relações e a constituição de uma 

sociedade em rede. Essa nova organização da economia impõe a elaboração de novos 

planejamentos dos agentes econômicos, as conhecidas estratégias de rede. São as redes, as 

intermediárias da perpetuação do processo de globalização. É, portanto, impossível imaginar a 

sustentação do sistema capitalista atual, sem a utilização das mais diversas redes de diferentes 

tipologias. 

É a necessidade de um novo planejamento entre os agentes econômicos em função de 

uma integração territorial com a dinâmica global de acumulação, como o ocorrido em 

Sorocaba, que contribui para formar uma região de solidariedade organizacional, sendo 

expressa nas palavras do próprio Milton Santos (2006), ―As regiões existem porque sobre elas 

se impõem arranjos organizacionais, criadores de uma coesão organizacional baseada em 

racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos da sua existência 

e definição‖ (p.192). 

Cabe, por fim, aguardar os desdobramentos de tais medidas a fim de conhecer as reais 

alterações a longo prazo na estrutura econômica da cidade e da região, e mais ainda, saber 

quais serão os principais beneficiários desse amplo processo político, econômico e social. 
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Resumo:O objetivo do artigo é analisar como que a complexidade envolvida na criação de ativos específicos 

se constitui como um dos novos vetores da desigualdade regional no Brasil. A ideia é que, com a globalização, 

as desigualdades regionais passam ser resultantes da combinação entre novas forças de concentração atreladas às 

demandas de uma economia do conhecimento com forças antigas cuja origem está em heranças históricas. O 

artigo está dividido em quatro partes. A primeira discute o conceito de ativos específicos. Depois, se analisa os 

desafios na criação desses ativos por duas óticas: pela formação de sistemas regionais de inovação no interior do 

país; e pela excessiva concentração do sistema urbano. Ao final apresenta-se as ideias principais. 

Palavras-chave:ativos específicos; desigualdade regional; sistemas regionais de inovação; urbanização 

 

 

Resumen:El objetivo de este trabajo fue analizar de que forma la complejidad de creación de activos 

específicos se constituye como uno de los nuevos vectores de la desigualdad regional en Brasil. La idea es que, 

con la globalización, las desigualdades regionales resultan de la combinación de nuevas fuerzas de concentración 

asociadas a una economía del conocimiento y fuerzas cuyo origen está en herencias históricas. El artículo está 

dividido en tres partes. La primera discute el concepto de activos específicos. Después, se analizan los desafíos 

en la creación de estos activos de dos maneras: por la formación de sistemas regionales de innovación en el 

interior del país; y por la excesiva concentración del sistema urbano. En la última parte se presenta las ideas 

principales. 

Palabras Claves:activos específicos; desigualdad regional; sistemas regionales de innovación; urbanización 

 

 

Introdução 

 

O artigo toma como ponto de partida a ideia de que as desigualdades regionais 

contemporâneas no Brasil são marcadas por forças que estão presentes na sua formação sócio-

espacial (SANTOS, 1977) combinadas a novos vetores da concentração econômica 

vinculados ao processo de globalização (MORETTI, 2012; STORPER, 2011; STORPER et 

al., 2015). Trata-se de uma situação em que processos históricos de longo prazo, que se 

constituem como rugosidades (SANTOS, 2002), se articulam com processos recentes que 

induzem o desequilíbrio regional (FERNANDES, 2009, 2016).  

Os antigos vetores estão associados à concentração produtiva, cuja gênese está no 

crescimento diferencial da economia cafeeira no final do século XIX (CANO; GUIMARÃES 

NETO, 1986); e às heranças coloniais que influenciam na formação de um sistema urbano 

excessivamente concentrado na porção litorânea  (FERNANDES, 2009). Os novos vetores do 
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desequilíbrio regional estão associados à emergência de uma economia do conhecimento
1
 e à 

forma como ativos intangíveis se tornam essenciais para a competitividade da empresa em um 

mercado globalizado. Como argumentam Diniz; Gonçalves (2005, p. 133), do ponto de vista 

regional, ―a capacidade de gerar conhecimento e sua aplicação produtiva transforma-se no 

mais importante fator locacional na atual etapa do desenvolvimento econômico‖.   

O objetivo do artigo é analisar como que a combinação entre novos e antigos vetores 

dos desequilíbrios regionais do Brasil dificultam a superação do processo histórico de 

concentração regional. 

Para essa análise será utilizado o conceito de ativos específicos. Entende-se por ativos 

específicos os fatores em uso nas firmas(BENKO; PECQUEUR, 2001) que são produzidos 

em alguns locais particularespor meio derelações que envolvem a proximidade geográfica 

(STORPER, 1997). O conceito de ativos específicos permite analisar as desigualdades 

regionais em dois níveis: em sintonia os agentes hegemônicos e a inserção no mercado global 

(por exemplo, criação de uma comunidade científica que permita o trabalho em novas 

tecnologias de fronteira); e em sintonia com agentes não hegemônicos cuja particularidade 

está em elementos culturais ou naturais (por exemplo, as indicações geográficas, como o caso 

de vinhos e queijos). Entende-se que ambos dependem de um sistema de interações locais 

para o desenvolvimento científico e tecnológico (FERNANDES, 2016).  

O uso econômico da especificidade territorial não é um atributo dado, mas construído. 

A complexidade nessa criação que faz com que a produção de ativos específicos se torne um 

vetor da desigualdade regional. Mas, cabe a questão: quais forças dificultam a reprodução de 

economias regionais pautadas por ativos específicos?  

Essa pergunta será respondida de duas formas: primeiro, pela dinâmica espacial da 

estrutura produtiva e da dificuldade na formação de sistemas regionais de inovação; segundo, 

pela função que as cidades no desenvolvimento regional e a deficiência do sistema urbano. A 

análise desses dois pontos será feita nos itens 2 e 3. Mas, antes de adentrar diretamente nessas 

questões, o item 1, traz uma análise mais aprofundada sobre o conceito de ativos específicos e 

sua contraposição aos ativos genéricos.  

 

                                                 
1
Como coloca Lencioni (2015, p. 14) ―quando se diz ‗sociedade do conhecimento‘, o significado da palavra 

conhecimento assume um sentido específico. Não expressa, em si, cognição e sabedoria, dentre outros sinônimos 

que poderíamos arrolar. O significado da palavra conhecimento no termo ‗sociedade do conhecimento‘ se 

investe da acepção de que o conhecimento se constitui na principal força de produção dessa sociedade. Significa 

que o conhecimento se distancia da ideia de constituição do espírito humano e se torna uma força produtiva‖. 
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Análise conceitual: ativos genéricos e específicos  

 

O primeiro ponto da análise conceitual é estabelecer a distinção entre ativo genérico e 

específico
2
. Essa é uma perspectiva que ganha força em meados dos anos de 1980, quando se 

percebia que, em um momento de desaceleração da economia mundial, algumas regiões se 

sobressaiam economicamente. Os exemplos mais convencionais são a Terceira Itália e o Vale 

do Silício. Uma das interpretações tratou o fenômeno como um desenvolvimento econômico 

endógeno (BENKO; LIPIETZ, 1994), cuja ideia está ―no entendimento do desenvolvimento 

como um processo ‗de baixo para cima‘, envolvendo os atores locais e a sociedade civil, no 

papel decisivo das funções de decisão política (descentralização), das instituições regionais e 

locais e das suas competências‖ (VALE, 2012, p. 44). Nesse contexto, cresce a necessidade de 

distinguir modelos de desenvolvimento pautado por ativos genéricos e específicos
3
.  

Para Benko; Pecqueur (2001, p. 42), ativos genéricos são aqueles ―totalmente 

transferíveis, seu valor é um valor de troca. O lugar desta troca é o mercado. O preço é o 

critério de apreciação do valor de troca, o qual é determinado por uma oferta e uma demanda 

de caráter quantitativo‖. Nos ativos específicos, o ―valor é função das condições de seu uso. 

No momento em que um ativo genérico é totalmente transferível, um ativo específico implica 

um custo que não pode ser coberto mais ou menos elevado de transferência‖ (BENKO; 

PECQUEUR, 2001, p. 42). Nessa definição, o ponto central está no ―grau do potencial de 

transferência, ou se preferir a importância maior ou menor dos custos de transferência não 

possíveis de serem cobertos, que determina a especificidade do ativo‖ (BENKO; 

PECQUEUR, 2001, p. 42). 

Em um campo semelhante, Storper (1997, p. 179) defende que a especificidade dos 

ativos é condicionada por fatores relacionados ao trabalho e à tecnologia. São esses fatores 

que, em determinados estágios de sofisticação, não são passíveis de se transferir de um local 

para outro, pois se articulam a estruturas territoriais complexas, baseadas em relações de 

proximidade geográfica, que interferem tanto na sua produção quanto retenção. 

                                                 
2
Antes de fazer a distinção entre ativos específicos e genéricos, Benko; Pecqueur (2001) fazem a distinção entre 

recursos e ativos. Para os autores: ―Entende-se por ativo, os fatores em ―atividade‖, enquanto que por recursos, 

os fatores a revelar, a explorar, ou ainda a organizar. Os recursos, diferentemente dos ativos, constituem assim 

uma reserva, um potencial latente‖ 
3
Esse conceito foi bastante utilizado na literatura brasileira. Para uma abordagem mais aprofundada ver Fuini 

(2014) e PIRES et al. (2017). 
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O entendimento do trabalho qualificado enquanto ativo específico não se refere apenas 

a um conjunto de habilidades dos trabalhadores. Trata-se da capacidade de tomada de 

decisões não rotineiras em condições de incerteza(STORPER, 1997, p. 179). Esse é um 

trabalho que exige criatividade, entendida, aqui, no sentido de Furtado (2008, p. 111), como a 

capacidade do trabalhador não apenas ―reproduzir o que existe, e sim ampliar o campo do que 

é imediatamente possível‖.   

Quando associamos a definição de ativos específicos à força de trabalho é essencial 

levar em conta a distinção feita por Marx (2015) entre trabalho simples e trabalho complexo. 

Trabalho simples é aquele que ―toda pessoa comum, sem qualquer desenvolvimento especial, 

possui em seu organismo corpóreo‖; enquanto trabalho complexo refere-se ao ―trabalho 

simples potenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade menor de trabalho 

complexo é igual a uma quantidade maior de trabalho simples‖ (MARX, 2015, p. 169).  

A ideia é entender o trabalho qualificado, que caracteriza o ativo específico, como 

uma construção social relacionada às estruturas produtivas e institucionais. A potencialização 

do trabalho simples depende tanto da classe social quanto das oportunidades geradas pelas 

cidades e regiões em termos de emprego e infraestrutura de conhecimento. Essa mudança é 

condicionada pelo processo de acumulação de aprendizado.    

Para Storper (1997), o segundo fator que condiciona a produção do ativo específico é a 

tecnologia. Entende-se por tecnologia tanto o hardware quanto o know-how que permite sua 

operação, especialmente, em se tratando de avanços na fronteira do conhecimento científico e 

incerto (STORPER, 1997, p. 179).   

A importância da diferenciação geográfica dos instrumentos que permitem o 

desenvolvimento científico fica claro na seguinte passagem de Santos (2002, p. 242): 

imaginando duas regiões com as mesmas virtualidades físicas, aquela mais 

bem equipada cientificamente será capaz de oferecer uma melhor relação 

entre investimento e produto, graças ao uso just-in-time dos recursos 

materiais e humanos. Numa região desprovida de meios para conhecer, 

antecipadamente, os movimentos da natureza, a mobilização dos mesmos 

recursos técnicos, científicos, financeiros e organizacionais obterá uma 

resposta comparativamente mais medíocre. 

  Sintetizando as definições, um ponto central é que os ativos genéricos além de serem 

disponíveis em uma maior amplitude de lugares, é fácil de se reproduzir em outros, tendo um 

padrão semifixo de localização (STORPER, 2013). Os ativos específicos, pelo contrário, são 
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particulares de algumas localidades. Resta questionar as razões que fazem ser complexo a 

criação de estratégias pautadas no uso de ativos específicos no território nacional.  

 

Dos efeitos de encadeamento aos sistemas regionais de inovação 

 

A gênese dos desequilíbrios regionais no Brasil, seguindo Cano; Guimarães (1986, p. 

169), está no final do século XIX, a partir da relativa autonomia e do dinamismo diferenciado 

que criam ―as condições para que a região exportadora de café se transforme de mercantil 

escravista em capitalista‖. Uma segunda fase, que acentua as desigualdades regionais, ocorre 

entre 1930 e 1962 com a transição para uma economia industrial e a consolidação no Sudeste, 

sobretudo o Estado de São Paulo, como o ―núcleo dinâmico da economia brasileira‖ (CANO; 

GUIMARÃES NETO, 1986, p. 169). Esse período se caracteriza pela concentração industrial. 

A participação do Estado de São Paulo no valor da transformação industrial (VTI) aumenta de 

40,7% em 1939 para 58,2% em 1970 (CANO, 2007; FURTADO, 2006). Uma terceira fase 

corresponde ao período posterior a 1962 e se estende até 1980. Essa fase combina a 

consolidação da indústria pesada (CANO; GUIMARÃES NETO, 1986), e, a mudança no 

padrão de localização industrial que passa a seguir uma lógica de desconcentração (CANO, 

2008). A porcentagem do Estado de São Paulo no VTI nacional cai de 58,2% para 53,4% 

entre 1970 e 1980. A desconcentração, embora inverta o movimento que predominou no país 

desde início do século XX, tem efeitos limitados na redução das disparidades regionais. Como 

coloca Diniz (1993), o crescimento industrial no interior do país ficou restrito a regiões do Sul 

e Sudeste, em especial, no ―polígono‖ entre Belo Horizonta-Uberlândia-Londrina/Maringá-

Porto Alegre-Florianópolis-São José dos Campos-Belo Horizonte.  

Na terceira fase, o pensamento sobre as formas de reduzir as disparidades regionais 

esteve atrelado a uma matriz teórica influenciada por Françoise Perroux, sobretudo na teoria 

dos ―polos de crescimento‖ e na defesa do papel da indústria motriz
4
 no desenvolvimento 

regional (CONTEL, 2014). A vantagem dessas indústrias está em sua capacidade de gerar 

efeitos de encadeamento, favorecendo, assim, o crescimento industrial na região.  

                                                 
4
Essas indústrias são aquelas que ―se desenvolvem sob a forma da grande indústria moderna‖ (PERROUX, 1977, 

p. 147). Segundo Lima; Simões (2009, p. 8), elas ―exercem ações específicas sobre outras indústrias e sobre a 

economia como um todo, pois seu lucro é função não apenas de seu volume de produção e de compra de 

serviços, mas também do volume de produção e compra de serviços de outras empresas, ou seja, as firmas estão 

ligadas pelo preço e pela tecnologia, o que caracteriza economias externas e evidencia a importância das inter-

relações industriais‖. 
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 A partir de 1980 e, sobretudo, depois de 1990, a questão regional entra em uma nova 

fase que combina a continuidade do processo de desconcentração industrial (SABOIA, 2013), 

com mudanças estruturais na economia internacional
5
 e brasileira, como o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento pautado na atividade industrial (SAMPAIO, 2015).  

 Nessa ―quarta fase‖ é necessário avançar na concepção de efeitos de encadeamento, de 

Perroux (1977), incorporando, além das articulações produtivas e de serviços gerais, os elos 

com atividades que permitem dinamizar o conhecimento e a inovação. Em outras palavras, 

pensar o desenvolvimento regional não apenas com base em polos de crescimento, mas 

também com base na capacidade de promover sistemas de inovação. Esse conceito incorpora 

todos fatores econômicos, sociais, políticos, organizacionais, institucionais e outros que 

influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso de inovações. Caracteriza-se pelo conjunto 

de organizações (estruturas formais que são criadas e apresentam um determinado fim) e 

instituições (hábitos, normas, rotinas, práticas, regras ou leis que regulam a interação entre 

indivíduos, grupos e organizações) (EDQUIST, 2004). As análises iniciais do sistema de 

inovação estavam focadas na escala nacional (FREEMAN, 1988; LUNDVALL, 1992), o que 

é condizente com o estudo de países menores e mais homogêneos. Mas, para se pensar um 

país com elevada heterogeneidade como o Brasil, é necessário pensar como as organizações e 

instituições (sobretudo informais) mudam de região para região(COOKE; URANGA; 

ETXEBARRIA, 1997).  

 Ao incorporar a perspectiva de sistemas regionais de inovação na análise das 

desigualdades regionais, junto com a análise da distribuição espacial da base produtiva, faz-se 

necessário abordar a infraestrutura de conhecimento. Como ressaltam Diniz; Gonçalves 

(2005, p. 133) a demanda por conhecimento ―dificulta a redução das desigualdades regionais 

em um país como o Brasil, no qual o capital acumulado, a renda gerada e os ativos 

intelectuais e de pesquisa estão fortemente concentrados em poucas localidades‖. Nesse 

contexto, um dos atores centrais dos sistemas de inovação, que interferem nas novas 

desigualdades regionais no país, são os institutos de ensino superior. 

As tabelas 1 e 2 demonstram a localização dos institutos de ensino superior públicos e 

privados nas grandes regiões do Brasil em 2001 e 2015. O dado ―total geral‖ inclui o 

                                                 
5
Sobre essas mudanças Cano (2010, p. 36) destaca ―a reestruturação econômica e tecnológica internacional, a 

globalização e o neoliberalismo, o desastre das economias socialistas – principalmente o da URSS (União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) – e a expansão e transformação de grande parte da economia asiática, que 

dominaram as décadas de 1980 e de 1990, e que só recentemente, a partir do ―efeito China‖ (após 2002)‖. 
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somatório das Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos Federais (IF) e 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). As universidades e os centros de 

educação tecnológica e institutos federais (na tabela 2), dada sua maior relevância no estudo, 

foram desmembradas para permitir uma análise mais aprofundada. 

 

Tabela 1 - Brasil: instituições de ensino superior, 2001 

Grandes regiões 

2001 

 Total Geral   Universidades  
 Centros de Educação 

Tecnológica  

Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  

Norte 61 41 20 9 9 0 1 1 0 

Pública 12 11 1 8 8 0 1 1 0 

Privada 49 30 19 1 1 0 0 0 0 

Nordeste 211 118 93 28 20 8 5 5 0 

Pública 46 20 26 22 14 8 5 5 0 

Privada 165 98 67 6 6 0 0 0 0 

Sudeste 742 226 516 71 29 42 20 10 10 

Pública 75 20 55 21 9 12 14 5 9 

Privada 667 206 461 50 20 30 6 5 1 

Sul 215 54 161 36 7 29 5 2 3 

Pública 33 8 25 13 4 9 3 1 2 

Privada 182 46 136 23 3 20 2 1 1 

Centro-Oeste 162 71 91 12 9 3 3 2 1 

Pública 17 6 11 7 4 3 3 2 1 

Privada 145 65 80 5 5 0 0 0 0 

Brasil 1.391 510 881 156 74 82 34 20 14 

Pública 183 65 118 71 39 32 26 14 12 

Privada 1.208 445 763 85 35 50 8 6 2 

Fonte: BRASIL(2018)  

 

Tabela 2 - Brasil: instituições de ensino superior, 2015 

Grandes regiões 

2015 

 Total Geral   Universidades   IF e CEFET  

Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  Total Capital  Interior  

Norte 150  95  55  17  15  2  7  7  0  

Pública 24  20  4  15  13  2  7  7  0  

Privada 126  75  51  2  2  0  0  0  0  

Nordeste 456  231  225  39  22  17  11  10  1  

Pública 66  26  40  32  15  17  11  10  1  

Privada 390  205  185  7  7  0  0  0  0  

Sudeste 1.118  296  822  78  29  49  11  6  5  

Pública 151  32  119  28  9  19  11  6  5  

Privada 967  264  703  50  20  30  0  0  0  

Sul 405  110  295  47  11  36  6  2  4  

Pública 35  9  26  23  7  16  6  2  4  

Privada 370  101  269  24  4  20  0  0  0  

Centro-Oeste 235  114  121  14  9  5  5  5  0  

Pública 19  11  8  9  4  5  5  5  0  

Privada 216  103  113  5  5  0  0  0  0  

Brasil 2.364  846  1.518  195  86  109  40  30  10  

Pública 295  98  197  107  48  59  40  30  10  

Privada 2.069  748  1.321  88  38  50  0  0  0  

Fonte: BRASIL (2018) 
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Existe um movimento recente de desconcentração dos institutos de ensino superior no 

país. Entre 2001 e 2015, o Sudeste reduz de 53,34% do total geral para 47,29%. O avanço 

mais expressivo foi do Norte e Nordeste que passam, respectivamente, de 4,39% para 6,35% e 

de 15,17% para 19,29% do total geral. Considerando apenas o somatório de universidades, 

centros tecnológicos e institutos federais, a mudança é ainda mais acentuada. A porcentagem 

do Sudeste reduz de 47,89% para 37,87% no total; o Norte aumenta de 5,26% para 10,21%; o 

Nordeste, de 17,37% para 21,28%; o Sul aumenta de 21,58% para 22,55%; o Centro-Oeste 

aumenta de 7,89% para 9,08%. Importante ressaltar que, nesse caso, a mudança é ocasionada 

essencialmente pelos investimentos públicos uma vez que Sul e Sudeste continuam com um 

alto percentual das universidades privadas. Nesse caso, considerando apenas os investimentos 

privados, esse total passa 87,10% para 84,09% entre 2001 e 2015. 

O avanço de universidades nas regiões interioranas pode fortalecer a criação de ativos 

específicos em especial pela qualificação da força de trabalho. Mas, esse processo não é 

automático. Primeiro, é possível a incompletude do sistema regional de inovação por conta da 

ausência de uma base produtiva forte. Segundo, é possível existir pouca articulação entre as 

organizações de modo que a pesquisa feita nas universidades não chegue às empresas.  

 

A deficiência do sistema urbano  

 

A explicação sobre as desigualdades regionais no Brasil também deve ter atenção com 

a excessiva concentração do sistema urbano em especial no eixo litorâneo do país. A herança 

colonial e a característica de uma economia primário exportadora fizeram com que muitas 

regiões, até o início do século XX, estivessem mais articuladas com o mercado externo em 

uma lógica de arquipélagos regionais (OLIVEIRA, 2008)com a formação de um sistema 

pautado em redes dentríticas (CORRÊA, 2007).  

A concentração industrial e a integração que avança no século XX fortalece a 

concentração do sistema urbano sobretudo na região que viria a se constituir na metropolitana 

de São Paulo, dada a forte interdependência entre urbanização e industrialização. O processo 

de desconcentração industrial representa uma mudança, ampliando o número de núcleos 

urbanos-industriais no interior do país. Mas, ao mesmo tempo, seu caráter limitado privilegia 

partes do interior paulista, Minas Gerais e da região Sul.   

Com a emergência de uma economia do conhecimento, a função que a cidade assume 

no desenvolvimento regional muda, criando um novo vetor de desequilíbrio. Não se trata de 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1295 

pensar a cidade apenas como sedes de municípios, ou um local que exerce funções 

administrativas, ou da base para as atividades produtivas (FERNANDES, 2009). Além dessas 

funções, no atual contexto, a cidade aparece torna-se central para promover a proximidade 

geográfica entre indivíduos potencializando a interação face-a-face, a troca de conhecimentos, 

motivações e surgimento de novas ideias (STORPER; VENABLES, 2004). Fica cada vez 

mais forte uma situação em que, como demonstra Fernandes (2009, p. 64), 

regiões ricas passaram a ser reconhecidas como aquelas onde não apenas 

estão localizadas atividades econômicas modernas e dinâmicas e recursos 

humanos qualificados, onde a produtividade e a renda do trabalho são 

elevadas, onde existe infraestrutura econômica (energia, transportes, 

telecomunicações etc.), mas também são aquelas onde existem cidades 

capazes de oferecer à economia e à sociedade regionais os serviços e bens 

necessários ao seu desenvolvimento. Regiões estagnadas são, em 

contrapartida, aquelas onde a renda e a produtividade são baixas, onde os 

setores econômicos predominantes são tradicionais e a mão de obra é pouco 

qualificada, e onde o fenômeno urbano é raro. 

A relação com ativos específicos se faz necessária na medida em que a produção de 

conhecimento na cidade tem maior potencial de se articular com as particularidades da região. 

Por um lado, isso se deve à vivência das pessoas com os problemas e desafios cotidianos, por 

outro, pela proximidade geográfica permitir uma interação maior entre produtores locais, 

pesquisadores e agentes do governo. Entende-se que a presença das cidades faz com que 

qualificação da força de trabalho tenha maior articulação com as demandas locais.  

É importante pensar também a relação entre as cidades e a aquisição de equipamentos 

de maior intensidade tecnológica. As cidades precisam ter um grau de centralidade para ter a 

capacidade de adquirir certos tipos de equipamentos, instrumentos e ofertar serviços mais 

sofisticados. Seguindo uma lógica de Christaller (1966) essa centralidade vai ser maior quanto 

maior for a especificidade do equipamento.  

Considera-se, assim, que ―sem cidades são desperdiçadas frações consideráveis de 

território, de riquezas naturais, de potencialidades econômicas e de talentos individuais, que 

simplesmente não se realizam na ausência do fenômeno urbano‖ (FERNANDES, 2009, p. 

66). Essa ausência é altamente prejudicial para estratégias pautadas em ativos específicos.  

O mapa 1 demonstra a amplitude do território nacional que fica vazio quando se 

considera apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes.  
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Mapa 1 - Brasil: localização dos municípios quanto ao número de habitantes, 2010 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2018) 

 

Nota-se que unidades federativas como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, 

privilegiadas pelo processo de desconcentração industrial, apresentam uma rede urbana mais 

complexa que combinam cidades com mais de 100 mil habitantes e cidades entre 500 mil 

habitantes e 1 milhão no interior. Essas unidades apresentam maior potencial de estimular 

processos de desenvolvimento regional mais abrangentes. Por outro lado, amplas parcelas da 

região Norte, Centro-Oeste
6
 e Nordeste ficam sem a presença de cidades com contingente 

populacional mais elevado, perdendo, assim, o potencial de promover estratégias baseada no 

reconhecimento de suas especificidades.  

 

Considerações finais 
 

A noção de ativo específico pode ser pensada tanto sintonia com grandes empresas, 

como uma estratégia associada à produção local de conhecimento científico de fronteira para 

se integrar à globalização, quanto como uma forma de se utilizar das particulares do território 

nacional para o crescimento de atividades de menor escala que são essenciais em projetos de 

inclusão social. Ambas encontram dificuldades para produção, pois dependem da capacidade 

de reconhecer potencialidades locais e seu uso de mercado. 

                                                 
6
Retomando as tabelas 1 e 2, é possível fazer uma articulação entre a disposição das universidades e a 

desigualdade do sistema urbano nacional. Nota-se que conforme demonstrado a região Norte, em 2015, tinha 

apenas duas universidades em cidades do interior e o Centro-Oeste tinha cinco universidades em cidades no 

interior, todas elas públicas reforçando a baixa atratividade para o setor privado investir nessas áreas. 
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A ideia do artigo foi explicar essas dificuldades por uma interpretação que analisa as 

desigualdades regionais contemporâneas como uma combinação de antigos e novos vetores de 

desequilíbrios regionais. Os antigos vetores se constituem como rugosidades definidas pela 

base produtiva concentrada, fruto da organização espacial da industrialização, que privilegiou 

algumas parcelas do país, em especial, no Sudeste e Sul. Esse processo induz novos vetores 

de desequilíbrio na medida em que a base produtiva cria laços que fazem com que centros de 

pesquisa e ensino também se concentrem. No segundo caso, demonstra-se o papel das cidades 

no desenvolvimento de ativos específicos. Os antigos vetores retomam a origem colonial do 

país associada a uma urbanização concentrada no eixo litorâneo e articulada com a 

industrialização no século XX. Os novos vetores de desequilíbrio se somam a essa condição 

na medida em que as cidades passam a ter uma função central para criar e compartilhar novos 

conhecimentos.  
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Resumo:Este estudo tem como objectivo identificar as causas dos desvios entre a planificação orçamental e a 

sua execução nos Municípios da Zambézia. A pesquisa foi o estudo de caso, com uma abordagem qualitativa e 

quantitativa e aplicação dum questionário como instrumentos de colecta de dados. Concluiu-se que os desvios 

provinham da não participação dos funcionários que executam as despesas e receitas na elaboração do 

orçamento, da falha nas pesquisas de mercado para apurar os preços, da ineficiência na planificação das 

actividades, da alocação de recursos financeiros em actividades não planificadas e da falta de formação na área 

financeira desses funcionários. Recomendou-se que haja maior participação do pessoal na elaboração do 

orçamento, que se efectuem pesquisas de mercado para apurar os preços de bens e serviços e que hajam 

programas de formação na área de despesas e receitas. 
Palavras-chave:Planificação Orçamental; Execução Orçamental; Despesas; Receitas; Municípios da 

Zambézia. 
 

 

Resumen:Este estudio tiene como objetivo identificar las causas de las desviaciones entre la planificación 

presupuestaria y su ejecución en los Municipios de Zambézia. La investigación fue el estudio de caso, con un 

abordaje cualitativo y cuantitativo y aplicación de un cuestionario como instrumentos de recolección de datos. Se 

concluyó que las desviaciones provenían de la no participación de los funcionarios que ejecutan los gastos e 

ingresos en la elaboración del presupuesto, la falla en las encuestas de mercado para determinar los precios, la 

ineficiencia en la planificación de las actividades, la asignación de recursos financieros en actividades no 

planificadas y de la falta de formación en el área financiera de esos funcionarios. Se recomendó que haya una 

mayor participación del personal en la elaboración del presupuesto, que se efectú en investigaciones de mercado 

para determinar los precios de bienes y servicios y que haya programas de formación en el área de gastos e 

ingresos. 

Palabras-clave:Planificación presupuestaria; Ejecución presupuestaria; los gastos; ingresos; Municipios de 

Zambézia. 

 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho pretende analisar a variação entre as previsões orçamentais e o 

executado nos municípios da Província da Zambézia no período compreendido entre 2005 e 

2015. Recordar que, neste estudo excluiu-se o município da Maganja da Costa por não ter a 

idade suficiente para a análise aqui pretendida. 

O orçamento é utilizado pela gestão das instituições para controlar e planear as 

actividades a realizar, com vista ao alcance dos objectivos inicialmente delineados (Gregório, 
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2016). O orçamento serve de guia aos gestores permitindo um controlo e monitorização mais 

eficaz das tarefas desenvolvidas ou a desenvolver.  

Neste domínio importa proceder sempre o apuramento dos desvios orçamentais, 

fazendo o controlo, visto este ser uma das mais relevantes componentes do controlo de gestão, 

que se baseia na comparação do realizado com o previsto (Rodrigues & Reis, 2010). Dado o 

interesse deste assunto e perante a escassez de estudos sobre a problemática dos factores que 

explicam as causas dos desvios orçamentais, justifica-se o desenvolvimento de um trabalho de 

investigação nos municípios da Zambézia, de modo a procurar compreender as verdadeiras 

causas dos mesmos desvios. Para tal, tomou-se como base de análise os balancetes de 

execução do período em análise de todos os municípios em estudo. 

O controlo deve ser instituído em todas as esferas do governo, principalmente na 

esfera municipal, já que compete aos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local; 

instituir e arrecadar impostos e taxas de sua competência, bem como aplicar os valores 

provenientes dessa arrecadação; prestar serviços de atendimento à saúde da população, entre 

outros. Este controlo, exige atenção da administração voltada para execução dos planos e  

programas para que metas e objectivos previamente definidos sejam atingidos, daí que a 

presente pesquisa pretende, através de evidências dos anos 2005 à 2015, discutir as causas que 

determinaram o fraco desempenho dos municípios da Província da Zambézia na execução das 

despesas e receitas. A partir das constatações levantadas coloca-se a seguinte questão de 

pesquisa:  

O que explica os desvios existentes entre a planificação orçamental e a sua execução 

nos municípios da Província da Zambézia? 

 

2. Metodologia 

 

Para alcançar os objectivos, o problema, a questão e as hipóteses de pesquisa, 

trabalhou-se com todos os funcionários do DAF dos municípios referenciados, num total de 

170, sendo 50 funcionários do município de Quelimane, 30 para o município de Mocuba, 30 

para o município de Gurue, 30 para o município de Milange e 30 para o município de 

Molocue. A partir desta amostra, foi utilizado o roteiro de entrevista semi-estruturada, com 17 

perguntas (13 com respostas do tipo fechadas e 04 abertas) para todos os funcionários. 
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Os dados colectados através da pesquisa documental, o roteiro de entrevista e das 

observações directas feitas nos municípios, foram ordenados, compilados e apresentados em 

tabelas e gráficos, facilitando o processo de análise e interpretação dos mesmos. 

Para aprimorar ainda mais a validade dos resultados da pesquisa, privilegiou-se, ainda, 

a utilização da técnica de triangulação na análise e interpretação de dados, o que pressupõe a 

utilização de várias fontes de informação neste processo. Com isso, pressupôs-se que o uso da 

técnica de triangulação permitiu a convergência dos dados colhidos por meio das entrevistas 

efectuadas e da pesquisa bibliográfica efectuada, de modo a verificar-se se tais fenómenos 

repetem-se em ambas situações, corroborando-se ou validando-se a informação.    

 

3. Desenvolvimento 

 

3.1. O Orçamento 

 

Actualmente, o orçamento tem um carácter obrigatório para o bom funcionamento de 

qualquer empresa ou instituição, pois é através deste plano financeiro que se pode alcançar 

um maior controlo sobre os resultados e desvios face ao previsto, ajudando, portanto, a 

garantir a continuidade e o sucesso do negócio. 

 

3.1.1. O Orçamento Público 

 

Nos Estados actuais, o Orçamento assume e desempenha um papel fundamental na 

planificação das receitas e despesas e na distribuição e execução dos recursos financeiros, 

procurando dirigi-los para o cumprimento dos objectivos traçados.   

De acordo com o Manual de Formação de Funcionários Municipais em Matéria de 

Prestação de Contas (2008) ―O Orçamento é o documento no qual estão previstas as receitas a 

arrecadar e fixadas as despesas a realizar num determinado período de tempo (exercício 

económico)‖. Deste conceito, entende-se que as receitas a arrecadar são previstas, no sentido 

de que são limites mínimos os estabelecidos no orçamento, enquanto as despesas a realizar 

são fixadas, no sentido de que são limites máximos a executar. 

Em Moçambique, depara-se com dois tipos de orçamentos efectuados pelas entidades 

públicas (Orçamento do Estado e Autárquico). Orçamento Autárquico que é um documento 
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onde estão previstas e computadas as receitas e as despesas municipais anuais 

competentemente autorizadas. 

 

3.1.2. Princípios Orçamentais 

 

De acordo com o n.º 1 do Art. 13 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, podem-se 

definir os referidos princípios orçamentais: 

- Anualidade – o Orçamento do Estado é anual, sem prejuízo da existência de programas que 

impliquem encargos plurianuais (programas de vários anos, orçamentando-se, em cada ano, as 

despesas a realizar até ao fim do programa); 

- Unidade – o Orçamento do Estado é apenas um; 

- Universalidade – todas as receitas e despesas, que alterem o Património do Estado, devem 

ser obrigatoriamente inscritas; 

- Especificação – cada receita e cada despesa deve ser suficientemente individualizada, isto é, 

especificada de modo a que não se desvie certo recurso para outros fins secretos; 

- Não Compensação – as receitas e despesas devem ser inscritas de forma ilíquida, isto é, sem 

qualquer dedução ou desconto; 

- Não Consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afectado à cobertura de 

determinadas despesas, salvo excepções previstas na Lei; 

- Equilíbrio – as despesas devem ser efectivamente cobertas por receitas, ou seja, deve ser 

equilibrado e todas as despesas devem ser cobertas por receitas autárquicas; 

- Publicidade – o Orçamento deve ser publicado em Boletim da República. 

Entende-se que tais princípios têm como objectivos tornar o orçamento claro, simples 

e verdadeiro, de modo a garantir que as funções económicas, políticas e jurídicas da 

instituição orçamental das autarquias não sofram desvios.      

 

3.2. Estrutura e Funcionamento do Governo Local Moçambicano 

 

Em Moçambique a estrutura administrativa no período colonial reflectia o princípio de 

centralização de poder, na qual o poder de decisão administrativo se encontrava reservado aos 

órgãos superiores de administração central. 
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Com a independência nacional em 1975, Moçambique adoptou uma política 

económica, ou seja, um modelo de economia centralmente planificada que procurava alterar 

profundamente a estrutura económica herdada do período colonial. Este modelo marcou uma 

grande presença na economia, mas não surtiu efeitos desejados, devido a falta de 

financiamento para os seus programas, as calamidades naturais, os conflitos internos e uma 

conjuntura regional e internacional desfavorável. 

As profundas transformações políticas, económicas e sociais que se verificaram no 

país, principalmente a partir da implementação do PRE (Programa de Reabilitação 

Económica), em 1990, criaram a consciência para a necessidade de se proceder a uma clara 

mudança do modelo de organização da administração pública, de modo a capacitá-la para 

responder aos desafios cada vez mais crescentes que se lhe impunham, transformando-a num 

factor de desenvolvimento económico e social que correspondesse aos anseios da 

comunidade, onde a economia deixa de seguir um modelo de gestão planificada centralmente 

e opta por um funcionamento liberal de mercado. Desde então surgiu a descentralização de 

poderes do governo central para os órgãos locais, na década de 90, a qual conduziu à 

configuração constitucional do poder local (MAE; 1999). 

Neste contexto, em Maio de 1992, foi aprovado pelo governo o Programa de Reforma 

dos Órgãos Locais (PROL) que visava a formulação do sistema de administração local do 

Estado vigente e sua transformação em órgãos, dotados de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, com personalidade jurídica própria e distinta do Estado.  

Como consequência disso, a Assembleia da República aprovou a Lei 2/97 (Lei das 

Autarquias) que conduziu a criação de pessoas jurídicas autónomas do Estado, dotadas de 

poderes administrativos próprios para a prossecução dos interesses comuns e específicos das 

respectivas comunidades e bem como, de órgãos próprios e representativos da população.  

 

3.2.1. A Organização do Governo Local Moçambicano 

 

O exercício da municipalização em Moçambique surgiu logo após as eleições 

autárquicas em 1998, que culminou com a criação de três órgãos principais: a Assembleia 

Municipal como órgão representativo, o Presidente do Concelho Municipal como órgão 

executivo singular e o Conselho Municipal como órgão executivo colegial. 
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Desde a criação das Autarquias Locais, houve importantes progressos no que concerne 

ao fortalecimento dos municípios e a prossecução dos objectivos do governo. Porém, volvidos 

estes anos, constata-se que a macro envolvente não está devidamente ajustada e motivada, a 

capacidade institucional dos municípios é fraca e prevalecem, simultaneamente, a falta de 

recursos financeiros, materiais, e de pessoal qualificado. 

Tal como se pode depreender, o processo de descentralização coloca desafios no que 

respeita à imobilização de recursos, por exemplo, os gastos públicos municipais podem ser 

financiados por meio de tributação autárquica (cobrança de impostos, taxas, etc.) e receitas 

provenientes do Fundo de Compensação Autárquica (FCA) que são transferências do Estado 

para as autarquias, com objectivo de complementar os recursos orçamentais das mesmas. 

Porém, a falta de eficiência da administração tributária autárquica, não permite obter 

recursos suficientes para fazer face às despesas autárquicas. Deste modo, o presente trabalho 

visa fornecer um retrato sobre o processo orçamental do ponto de vista de execução das 

despesas e receitas dos municípios da província da Zambézia, durante os anos de 2005 a 2015. 

Para o efeito são tomados como base documentos contabilísticos do período referenciado que 

ilustram os recursos obtidos, como estes são alocados, quais os factores que originam desvios 

na execução dos orçamentos e qual o impacto na provisão de bens e serviços para os 

municípios.  

 

3.2.1.1. O Processo Orçamental das Autarquias Locais 

 

O orçamento autárquico adveio da criação de municípios para fazer face à planificação 

da previsão de receitas e despesas autárquicas, nas quais a principal função dos municípios 

consiste em prover bens e serviços de utilidade pública. Mas a provisão destes bens e serviços 

envolve antes, a responsabilidade das autarquias na captação de recursos financeiros em 

forma de cobrança de impostos e taxas autárquicas e outras receitas.  

De acordo com a alínea a) do n.º 2 do Artigo 3 da Lei n.º 1/2008, de 16 de Janeiro, o 

regime de autonomia financeira compreende os poderes de elaborar, aprovar, alterar e 

executar o orçamento, competindo, nos termos do n.º 2 do Artigo 13 do mesmo diploma legal, 

ao Conselho Municipal apresentar à Assembleia Municipal, a proposta orçamental até 15 dias 

antes da última sessão do ano anterior ao da sua vigência. 
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Segundo a alínea b) do n.º 2 do Artigo 8 da Lei n.º 11/97 de 31 de Maio, todas as 

autarquias são obrigadas a usar o mesmo modelo de Orçamento Autárquico, para assegurar a 

apresentação da informação sistematizada de forma a facilitar sua análise e agregação que se 

aplicará para efeitos de aprovação pela Assembleia Municipal e ratificação pelo Ministério da 

Economia e Finanças. As autarquias podem tomar este modelo como a configuração mínima 

padrão do Orçamento Autárquico, porque nada as impede de poderem elaborar 

adicionalmente mapas orçamentais detalhados para facilitar sua gestão, controlo e informação 

ao público. Neste âmbito, o modelo Orçamental Autárquico apresenta três partes: 

- Orçamento de Receita - que corresponde a previsão de receitas da autarquia no ano 

económico, de acordo com o respectivo classificador económico; 

- Orçamento de Despesa - que indica os limites para a totalidade das despesas a realizar pela 

autarquia, de acordo com o respectivo classificador económico; 

- Orçamento Global - em que se apresenta a relação entre o saldo do orçamento do ano 

anterior a transitar, o Orçamento da Receita, o Orçamento da Despesa e o saldo para o ano 

orçamental. 

 

4. Resultados 

 

Os resultados obtidos representam um grande número da não participação dos 

executores na elaboração do orçamento. A falha no envolvimento do pessoal neste processo 

pode levar os municípios a não desenvolverem os controlos devidos para monitorar os 

desvios. O controlo dos desvios não está garantido nos municípios. 

Os municípios não criaram estratégias para melhorar o sistema de informação no que 

diz respeito a pesquisas de preços de bens e serviços. O nível académico dos funcionários 

ligados a área administrativo-financeira também se relaciona positivamente com a redução do 

processo de actualização dos valores do orçamento. Por outro lado, temos a situação em que 

os municípios têm dificuldades de arrecadar receitas, conectada ao problema da 

Administração Pública moçambicana no geral que nem tem condições físicas e 

principalmente humanas para realizar seus procedimentos administrativos com segurança. O 

FCA (Fundo de Compensação Autárquica), mesmo com as previsões iniciais, não são 

efectivadas por força das acções públicas adoptadas tendo em vista o cenário político e 

económico moçambicano. Por outro lado estão os donativos que surgem por acções 
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filantrópicas relativas aos planos de incentivo da economia para enfrentar a crise financeira 

mundial. 

O planeamento traduz-se numa série de vantagens importantes para os municípios, 

dado ser necessário para um adequado desenvolvimento das restantes funções de gestão. 

Constatamos que, as actividades assumidas em forma de planos, apesar de existirem não são 

partilhados com os executores do orçamento. A não produção dos relatórios por parte da 

vereação de planificação para identificar as necessidades de cada uma das mesmas, demonstra 

claramente que não há circulação de informação por forma a alicerçar o processo orçamental. 

Nos municípios de Quelimane e Gurue, nos últimos anos, tiveram muitas dificuldades de 

planificação por falta de técnicos e, a nova equipa, vinda por força de mudança partidária, 

ainda é inexperiente. Os municípios possuem atribuições e competências legais e também 

desenvolvem actividades que não têm uma obrigação legal, no caso dos municípios aqui em 

estudo, a alocação de mais recursos humanos, principalmente nos períodos pós-eleitorais, 

forçosamente por motivações políticas. 

As pressões políticas são constantes e actuam praticamente sobre as actividades dos 

municípios, sobretudo os recursos financeiros, gerando desvios de aplicação. Esta situação, 

contraria o disposto no n.º 2 do Artigo 15 da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro, que diz que 

"nenhuma despesa deve ser efectuada sem que tenha sido inscrita devidamente no orçamento 

do Estado e tenha cabimento na correspondente verba orçamental". 

Verificamos nos municípios, pela inexistência de funcionários com formação 

adequada, faz com que os mesmos classifiquem incorrectamente algumas despesas e receitas, 

o que para além de levar ao desvio orçamental, contraria as instruções do Tribunal 

Administrativo que preconiza que o registo das despesas e receitas devem ser feitos nas 

rubricas apropriadas do classificador.  

 

5. Considerações Finais 

 

Esta pesquisa foi o estudo de caso particular dos municípios da província da Zambézia 

ao nível dos seus processos orçamentais. Analisaram-se, apresentaram-se e discutiram-se 

algumas sugestões de melhoria por forma a evitar-se desvios. Apresentamos uma abordagem 

geral relativamente ao processo orçamental num contexto municipal. Focamos sobretudo a 

importância dos orçamentos no sistema de planeamento e controlo, uma vez que este constitui 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1307 

um pilar muito importante no garante das actividades dos municípios, visto que faz com que 

as actividades decorram de acordo com os planos. Os gráficos concebidos para o tratamento 

dos desvios e das questões desta pesquisa e a confrontação dos resultados com a literatura, 

permitem retirar, da totalidade deste trabalho, algumas conclusões que, em termos 

operacionais, poderão ter importância prática para os municípios. Pelos resultados aqui 

apresentados, pode-se concluir que nenhum deles tem uma estratégia para minimizar os 

desvios verificados nos seus orçamentos. 

Da análise do sistema orçamental dos municípios da província da Zambézia, percebe-

se que os orçamentos que se encontram implementados procuram representar os planos de 

actividades dos mesmos, embora existam algumas dificuldades no processo de planificação e 

execução. 

Constatou-se que os desvios orçamentais têm origem em várias causas; como a não 

participação dos executores na elaboração do orçamento; Falhas na actualização dos preços 

dos bens e serviços; Ineficiências na planificação das actividades; A alocação de recursos 

financeiros em actividades não planificadas e falta de formação e qualificação do pessoal, 

sendo que estas últimas três foram as principais causas detectadas. Uma das principais 

fraquezas dos municípios, aliada a ineficiência da gestão dos orçamentos, é sem dúvida a 

baixa formação académica e profissional dos seus funcionários, o que realmente afecta as 

capacidades de planificação e execução dos mesmos orçamentos e, consequentemente a 

gestão dos municípios. Como referimos anteriormente, devem ser criados planos de formação 

dos funcionários ligados à gestão dos orçamentos. É necessário envolver os executores no 

processo de elaboração do orçamento de modo a que eles obtenham a informação correcta do 

valor dos bens e serviços a adquirir pelas edilidades, bem como os valores das receitas a 

arrecadar durante o exercício, para a melhoria da performance operacional das actividades e 

na redução dos desvios orçamentais. É fundamental que se verifique a estratégia dos métodos 

de pesquisa dos preços dos bens e serviços  no mercado. Este facto é conjugado com a falta de 

domínio do processo de planificação das actividades municipais e suas regras, por parte dos 

colaboradores. 

É notável nos municípios a persistência de comportamentos não ajustados por parte 

dos gestores. É portanto importante uma mudança de mentalidade dos mesmos gestores por 

forma a evitar-se a alocação dos recursos financeiros em actividades não programadas. Os 

municípios detêm um processo ineficiente na planificação e execução dos seus orçamentos e 
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no controlo da sua gestão de fundos, dispondo de poucos recursos para realização das suas 

actividades. Foi possível também identificar as fragilidades sentidas nos municípios durante a 

execução dos seus orçamentos. Percebemos ainda, na observação efectuada que os municípios 

não atribuem muita importância as competências técnicas no recrutamento do seu pessoal. 

Também não atribuem importância ao sector de Contabilidade e Finanças, nem se importam 

muito das informações que esta poderá fornecer para apoiar à sua gestão. Da mesma forma, 

conseguimos perceber que os procedimentos financeiros da Administração Pública no geral 

não são vistos pelos gestores municipais como uma ferramenta de apoio para a minimização 

dos desvios orçamentais. 

Além do grau académico do pessoal, a formação na área de Contabilidade e Finanças 

constitui uma grande vantagem para a redução dos desvios nos orçamentos dos municípios da 

província da Zambézia. 

Considerando-se as limitações da presente pesquisa, recomenda-se a sua continuidade, 

pois o controlo da execução do orçamento municipal não é um assunto muito divulgado no 

sector público. Tendo em vista a importância do assunto no seio da Administração Pública, 

recomenda-se que o presente estudo seja disponibilizado para que a comunidade académica 

possa aprofundar a pesquisa. 
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Resumo:O presente artigo objetiva identificar e analisar as ações de uma empresa criadora e abatedora de 

frangos no interior de São Paulo que atua no mercado de frangos produzidos de forma não tradicional.  Para tal, 

fez-se revisão bibliográfica e pesquisa de campo, utilizando como instrumento entrevista e visita à empresa, a 

fim de conhecer seus processos internos e suas dependências. Observou-se a adoção de ações de diferenciação de 

produto (adoção de modelos de produção alternativos, como orgânico e antibiotic free) e de diversificação da 

produção (produtos de origem animal e vegetal, processados ou não). Essas ações permitem a empresa atender 

uma parcela maior de consumidores, pela variedade de produtos, e ao mesmo tempo parcelas específicas, ao 

primar pela diferenciação de atributos dos produtos, a fim de suprir demandas e, assim, fidelizar consumidores. 
Palavras-chave:diferenciação de produto; diversificação da produção; produção de frango; práticas não 

tradicionais. 
 

 

Resumen:El presente artículo tiene como objetivo identificar y analizar las acciones de una empresa creadora 

y abatiadora de pollos en el interior de São Paulo que actúa en el mercado de pollos producidos de forma no 

tradicional. Para ello, se hizo revisión bibliográfica e investigación de campo, utilizando como instrumento 

entrevista y visita a la empresa, a fin de conocer sus procesos internos y sus dependencias. Se observó la 

adopción de acciones de diferenciación de producto (adopción de modelos de producción alternativos, como 

orgánico y antibiótico libre) y de diversificación de la producción (productos de origen animal y vegetal, 

procesados o no). Estas acciones permiten a la empresa atender una parte mayor de consumidores, por la 

variedad de productos, y al mismo tiempo parcelas específicas, al primar por la diferenciación de atributos de los 

productos, a fin de suplir demandas y, así, fidelizar a los consumidores. 
Palabras Claves:diferenciación de producto; diversificación de la producción; producción de pollo; prácticas 

no tradicionales 
 

 

Introdução 

 

A produção agrícola brasileira passou por mudanças devido a agilizada modernização 

da agricultura, interligando-a cada vez mais à lógica de produção industrial. Graziano da Silva 

(1980) destaca que este processo de modernização do campo é conhecido por ter sido 

doloroso, visto que trouxe como consequência a degradação e perda de solos e da 

biodiversidade, contaminação dos recursos hídricos e alterações climáticas locais. 

Em decorrência desses problemas surge o discurso por uma produção mais sustentável 

e que transformasse os hábitos de consumo, em vista da preocupação às gerações futuras.Tais 

ideias ganham força durante encontros realizados na década de 1990, iniciados pela Rio 92, e 

apoiados, principalmente, pelas práticas mais subjetivas dos europeus de se relacionarem com 
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a terra, distintas das práticas estadunidenses de relação objetiva com a mesma (ROMEIRO, 

1998). Nesses encontros, o discurso do desenvolvimento sustentável ganhou espaço e buscou 

ser utilizado em todas as esferas: produção, conservação, reutilização, consumo.Foram 

questionados os métodos em relação à produção agrícola e sobre a criação de animais para o 

abate, em específico, aqueles que fazem uso desenfreado e abusivo de antibióticos e 

melhoradores de desempenho (DEMATTÊ FILHO, PEREIRA, 2017), por visarem a 

potencialização da produção, sobretudo em relação à diminuição de tempo de crescimento das 

aves, com prejuízos à saúde do animal e ao seu bem-estar.Por outro lado, observa-se 

crescimento da produção de orgânicos, de origem animal ou vegetal e seus derivados, o que é 

um desafio, pois dependem de um processo político e cultural de retorno aos modelos de 

produção que sejam coerentes com o tempo de regeneração dos recursos explorados.  

Esses discursos ganham espaço na mídia a partir de uma preocupação maior da própria 

população em consumir alimentos de origem reconhecida e que tenham sido criados a partir 

de condições não prejudiciais aos animais (ROSA et al., 2013). Para Oliveira et al. (2008), os 

consumidores se interessam e se preocupam em conhecer como os animais foram tratados, 

com o que foram alimentados e como são abatidos. A necessidade de conhecimento passa 

também pela percepção subjetiva dos consumidores a respeito dos alimentos e práticas 

naturais e orgânicas. Essas, especialmente para animais, envolvem condutas específicas, 

quanto às práticas de alimentação, cuidados com os animais, saúde, dentre outros. Vale 

destacar as práticas de bem-estar animal, pois são―[…] medidas que visam limitar o estresse 

dos animais; desde a baia de terminação (suínos), ou apanha (aves) até o abate.‖ (ROSA et al., 

2013, p.13). Assim, os produtos criados de maneiras alternativas podem se diferenciar, no 

caso dos frangos, por tipos naturais, caipiras e orgânicos
1
, e dependem de um conjunto de 

ações do produtor, organização da produção e comercialização, bem como o arranjo da cadeia 

produtiva para serem obtidos. 

 

Objetivo 

 

Identificar e analisar as ações de uma empresa criadora e abatedora de frangos no 

interior de São Paulo que atua no mercado de frangos produzidos de forma não tradicional. 

Para tal, tem-se como objetivos específicos: identificar as agências de regulação/fiscalização e 

                                                 
1
 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas- NBR 16389:2015 – Dossiê Técnico de 27 de 

Agosto de 2015. 
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a condição da produção de frangos não tradicionais; realizar breve histórico sobre a empresa, 

identificando seus produtos; e analisar as características da empresa de frangos não 

tradicionais, evidenciando a sua estrutura produtiva, organização e concorrência.  

 

Metodologia 

 

O trabalho foi orientado a partir da busca por materiais bibliográficos referentes a 

temas como: ações para organização da produção e do produto, para tal priorizou-se a 

diversificação da produção e diferenciação de produto; e produção de frangos não tradicionais 

no Brasil, priorizando inclusive normas técnicas. Realizou-se uma entrevista junto à empresa 

analisada, procurando conhecer seus processos internos e visitar suas dependências. 

 

Produção de frangos por práticas não tradicionais 

 

A produção de frangos por práticas não tradicionais parte de técnicas diferenciadas, 

resultando em produtos caipiras, naturais e orgânicos. O Professor Vicente José Maria Savino 

destaca que estes tipos de frangos apresentam um custo de produção mais elevado, visto a 

organização da produção que depende de diversos fatores, inclusive da escolha da raça do 

frango. O professor também destaca a necessidade de atender as legislações específicas para 

os diferentes tipos de produção (MURAKAMI, 2018). 

É necessário fazer uma distinção, de acordo com as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), sobre as aves criadas em manejo alternativo para 

comercialização. Segundo a norma NBR 16389:2015 (ABNT, 11/01/2016), as aves 

produzidas para comercialização de carne são denominadas de frangos, podendo ser criadas 

de modo: a) convencional (intensivo, uso de antibióticos, melhoradores de desempenho e 

ração com elementos de origem animal); b) convencional sem antibióticos; c) tipos e estilos 

caipiras, coloniais e capoeiras, sendo levados ao abate com no mínimo 70 dias de vida e no 

máximo 120 dias; e d) orgânicos que seguem a instrução normativa nº46 de 07 de outubro de 

2011
2
. Já as galinhas, sejam elas convencionais, orgânicas, caipiras, coloniais e capoeiras são 

as aves fêmeas destinadas a produção de ovos comerciais e que, ao final de seu ciclo 

produtivo, vão para a produção comercial de carne. Especificamente sobre o sistema de 

                                                 
2
 Essa diferenciação pode ser encontrada melhor detalhada em: http://www.korin.com.br/blog/nova-lei-regula-a-

producao-de-frangos-e-galinhas-caipiras/ 
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produção de aves caipiras, este deve ser feito através da raça e da linhagem que sejam de 

crescimento lento, com acesso livre para o pasto; não recebam, via ração, nenhum melhorador 

de desempenho corporal, apenas macro e microminerais para efeitos nutricionais; entre outros 

cuidados específicos que podem ser encontrados na NBR 16389:2015 (ABNT, 11/01/2016). 

Outro ponto é o bem-estar animal que deve considerar os modos de criação dos animais 

(desde o nascimento até o abate), as condições das instalações e também a qualificação e 

bem-estar dos trabalhadores envolvidos. Os cuidados passam por questões ecológicas, de 

rentabilidade e de qualidade dos produtos. As tais práticas de bons tratos, principalmente com 

os animais, envolvem também questões subjetivas ao processo de produção. Para MOLENTO 

(2005) apud Rosa et. al (2013, p. 4):  

[...] a partir do momento em que os consumidores atribuem características 

valorativas, como satisfação e garantia de que os animais foram criados de 

acordo com as regras de bem-estar animal, torna-se possível adicionar um 

valor econômico diferenciado ao produto. 

A preocupação com o bem-estar da ave, segundo Rosa et al. (2013), deve abranger os 

seguintes pontos: condições termodinâmicas do galpão prejudiciais às aves; qualidade 

inadequada do ar e iluminação; ruídos e vocalização dos animais elevados; alta densidade de 

aves nos galpões; concentração de amônia no chão dos galpões; e lesões durante o transporte 

e abate. 

O bem-estar tanto animal como da mão de obra empregada, é apenas um dos 

componentes que caracterizam a produção orgânica. Esta deverá ser reconhecida por 

empresas e instituições certificadoras de orgânicos que tenham como base a legislação 

brasileira. Estas são: Lei nº 10.831 de 23/12/2003 que versa sobre sistema, produção, produtos 

e comercialização (certificações) de orgânicos, bem como de outros aspectos relacionados 

(BRASIL, 2003); e a Instrução Normativa nº 46, de 6/10/2011 que regulamenta os ―sistemas 

orgânicos de produção animal e vegetal‖ (BRASIL, 2011) e a Instrução Normativa nº 17, de 

18/06/2014, que altera 28 artigos dos 119 artigos da Instrução Normativa nº46 (BRASIL, 

2014), ambas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Vale ressaltar 

que a empresa e a produção devem ser certificadas, passando por inspeções. 

A produção não tradicional de frango também deve ser certificada ou ter selos. De 

acordo com Demattê Filho e Pereira (2017), as três principais certificadoras que atuam no 

território brasileiro e sobre a produção de frangos são: ‗World Quality Services‘ (WQS) que 

certifica a ausência de antibióticos e a ausência de ingredientes de origem animal na dieta das 
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aves; ‗Instituto Biodinâmico‘ (IBD) que certifica a produção de orgânicos no Brasil e o 

cumprimento das leis nacionais que guiam a produção orgânica no país; e ‗Certified Humane 

Brasil‘ que certifica o bem-estar animal, da criação ao abate. 

Há ainda o uso de indicadores de origem dos produtos, colaborando para a 

diferenciação dos mesmos: ‗Aqui Tem Agricultura Familiar‘ que identifica produtos 

originados da mão-de-obra familiar, favorecendo a inclusão econômica e social de pequenos 

produtores; ‗Associação Brasileira de Avicultura Alternativa‘ (AVAL) que assegura a 

credibilidade e a seriedade da produção de frangos a partir de sistemas produtivos 

alternativos, bem como a representação deste grupo junto ao MAPA; ‗Sustentabilidade Korin‘ 

que prioriza, principalmente, o fair trade, como a comercialização justa de produtos de maior 

qualidade e de origem conhecida; e ‗Agricultura Natural – Korin‘ que adiciona uma dimensão 

espiritual ou invisível ao sistema produtivo utilizado pelo agricultor, ofertada a partir de boas 

práticas junto ao modelo de produção alternativo. 

Os certificados, bem como a divulgação dos benefícios da sustentabilidade e o acesso 

às informações sobre a produção e os produtos são os principais componentes do que Rosa et 

al. (2013) chama de Marketing Verde. Nasce um apelo sobre o consumo de produtos 

produzidos a partir de modelos que se distinguem das práticas observadas na produção 

intensiva, guiados por orientações filosóficas, de saúde ou religiosas. Esses consumidores 

estão dispostos a pagar por preços mais elevados e pela disputa/quantidade de produtos 

disponíveis no mercado, criando um nicho específico de consumidores. Para Santini e Pigatto 

(2008), o marketing deixa de ser direcionado para as vendas e passa a se voltar ao mercado, 

com produtos adaptados aos consumidores. 

São esses elementos que compõem a diferenciação nos frangos. Para Oliveira et al. 

(2008), a carne de qualidade é consequência dos bons tratos com os animais. Esses elementos 

de diferenciação, para Porter (1991) apud Oliveira et al. (2008, p. 2093) formam ―[...] uma 

estratégia para obtenção de rendimentos acima da média, pois a identificação e o 

reconhecimento de um produto cria um sentimento de lealdade nos clientes, bem como 

proporciona menor sensibilidade ao preço dos produtos.‖Importante considerar que a 

comercialização destes tipos de frangos depende de uma organização e conformidade da 

produção da empresa, bem como de outros agentes envolvidos, o que pode ser obtido por um 

arranjo (contratual ou de mercado) entre os agentes ou por um processo de diversificação da 

produção (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; BRITTO, 2002). Neste caso, a empresa pode 
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passar a realizar outras atividades (produção de insumos), a fim de atingir o produto com as 

especificações adequadas (frango natural, orgânico, caipira). 

Devido ao preço elevado de comercialização dos produtos, as atividades financeiras 

ligadas à produção alternativa de aves são as que mais geram movimento. Esses gastos, 

justificados pelas características da produção diferenciada, são repassados aos consumidores, 

que, como já indicado, não se incomodam em pagar mais caro pelos produtos. De acordo com 

Demattê Filho e Pereira (2017, p. 6), ―ao contrário do sistema convencional de produção 

avícola, no sistema orgânico os custos adicionais não podem ser diluídos aumentando-se o 

número de aves por metro quadrado‖. Dessa forma, o acesso a esse tipo de produto fica 

restrito a uma parcela da população, o que foi observado durante a entrevista, quando a classe 

econômica consumidora dos produtos foi indicada. Vale ressaltar que o aumento na produção 

pode resultar na redução de valores repassados ao consumidor, entretanto, exige um 

crescimento de toda a cadeia produtiva, o que pode ser custoso à empresa, em valores e 

tempo. 

 

Caracterização e localização da empresa 
 

A empresa se encontra no município de Ipeúna. Este possui área de aproximadamente 

190.010km² e população estimada em 7.074 habitantes para o ano de 2016 (IBGE). Segundo 

o dossiê Regiões de Influência das Cidades, de 2007, Ipeúna pertence à região administrativa 

de Campinas, e é, pela hierarquia urbana, classificada como Centro Local(REGIC, 2007). 

Sobre as características ambientais, Ipeúna está dentro de duas Áreas de Preservação 

Ambientais (APAs), denominadas ―APA Corumbataí – Perímetro Corumbataí‖ e ―APA 

Piracicaba/Juqueri Mirim – Área I‖, que visam à preservação dos recursos hídricos, 

geológicos, paleológicos, arqueológicos, climáticos, paisagísticos, de fauna e flora locais 

(ZAINE; PERINOTTO, 1996).  

Tais características expõem o panorama do município e demonstram a aptidão do 

lugar para atividades alternativas ligadas ao espaço rural através da produção agrícola. De 

acordo com Demattê Filho et al. (2014), o município também possui condições favoráveis à 

produção orgânicos, devido a presença de pequenas propriedades com mão de obra familiar. 

Esta condição pode ser verificada com a titulação do município como Capital da Agricultura 

Natural, a partir da lei municipal nº 1228, de 26/11/2015. O município recebe, desde 1996, a 

etapa de abate e distribuição de frangos antibiotic free, criados sem uso de antibióticos, 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1316 

destinados ao mercado interno e para exportação e é neste território que se encontra a empresa 

objeto de estudo. Em 2008, a linha de orgânicos foi adicionada, após a conquista da 

certificação. 

A empresa se organizou e se organiza, segundo relato em entrevista, economicamente 

através de investimentos da controladora, no caso a Igreja Messiânica do Brasil, que dá 

suporte financeiro à instituição
3
. Apresenta a maior porcentagem de vendas no atacado para 

grandes redes de supermercados, mas também dispõe de algumas lojas nas capitais do Brasil, 

além da possibilidade de abertura de franquias para revenda dos produtos. A empresa atua 

tanto na esfera de pesquisa e desenvolvimento como de produção, buscando melhorias para 

comercialização de carnes bovinas, aves e processamento de outros produtos alimentícios de 

origem animal e vegetal sob os critérios da agricultura natural e orgânica.  

O modelo de agricultura natural seguido pela empresa é guiado a partir das orientações 

deixadas por Mokiti Okada (religioso e filósofo de origem japonesa), o qual dedicou sua vida 

às reflexões e construção de uma filosofia própria, baseada no altruísmo e práticas saudáveis, 

incluindo a produção de alimentos de maneira natural (FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, 

2018). Esse método de produção, detalhado por Gonçalves (2016), atribui condições 

específicas ao tipo de manejo, tipo de sementes utilizadas, maneiras de criação dos animais, 

tipos de adubos e controle de pragas.Sobre o desenvolvimento de pesquisas e novos produtos, 

a empresa conta com um centro de pesquisas (Korin Agricultura e Meio Ambiente®), 

convênio com universidades e grupos de pesquisas próprios. De acordo com a entrevistada, 

esses elementos são de grande importância para o desenvolvimento da empresa e difusão das 

práticas da agricultura natural.   

Frente ao exposto e para atingir ao objetivo deste artigo, a seguir são apresentados os 

produtos da empresa, o seu mercado concorrencial e as características da produção do frango 

natural.  

 

Produtos de origem animal e vegetal, orgânicos e naturais 

 

A produção da empresa é diversificada, sendo composta por produtos derivados de 

origem animal e vegetal. Os produtos de origem animal são: frango sustentável inteiro e 

cortes; frango orgânico inteiro e cortes; ovos sustentáveis e ovos orgânicos; trutas 

                                                 
3
A empresa não possui capital aberto no mercado financeiro brasileiro 
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sustentáveis, carne bovina sustentável e carne bovina orgânica ambos em cortes); produtos 

processados, como almondegas de carne de frangos criados sem antibióticos, hambúrguer de 

carne de frangos criados sem antibióticos, patê de fígado de frango orgânico, três tipos de 

linguiças de carne de frangos criados sem antibióticos, cortes de frangos criados sem 

antibióticos embalados e temperados, almôndegas, quibe e hambúrguer de carne bovina 

sustentável, carpaccio e outros dois tipos de hambúrgueres de carne bovina orgânica. Há 

também os produtos de origem vegetal, tais como: arroz, feijão, grão de bico oriundos da 

agricultura familiar, todos orgânicos; linhaça, sementes de chia, canjica amarela e milho de 

pipoca, farinhas de mandioca e milho, óleo de soja, mel, e cafés sustentáveis e orgânicos. A 

empresa também atua no ramo de hortaliças, oferecendo sementes orgânicas certificadas e 

insumos biológicos certificados para a agricultura orgânica. Estes também são utilizados na 

agricultura convencional. 

Observa-se, com esse rol de produtos, a estratégia de diversificação da produção e 

diferenciação de produto. A primeira, além de possibilitar o crescimento da empresa, 

superando os limites de seu mercado e ampliando a sua capacidade de acumulação (BRITTO, 

2002), viabiliza acesso a novos mercados e, com isso, o acesso a novos clientes. A 

diferenciação, por sua vez, altera atributos dos produtos, obtendo, assim, produtos substitutos 

próximos (KON, 1994). Esta estratégia pode resultar em mercado consumidor mais restrito, 

visto que busca atender necessidades específicas, fidelizando os consumidores, mesmo que os 

produtos apresentem preços maiores.  

A produção animal, especificamente de frango, prima por alimentos sustentáveis, 

naturais e orgânicos
4
. Os produtos naturais oriundos de animais são criados em espaços com 

certificação de bem-estar animal, sem quimioterápicos e antibióticos e com ração apenas de 

origem vegetal, além da produção ser feita, em sua maior parte por agricultores com mão-de-

obra familiar. Já os produtos da linha orgânica requerem o cumprimento de mais requisitos 

que os dedicado à criação sem antibióticos, como apresentar menor densidade no número de 

animais nos galpões (no caso dos frangos), uso de áreas livres e a céu aberto, rações de 

origem orgânica, e criadas apenas em propriedades que possuem certificação de que são 

orgânicas (certificado pelo IBD).  

Vale destacar que a empresa identifica, no caso dos frangos criados sem antibióticos, o 

surgimento de empresas concorrentes, que também são grandes produtoras de frangos 

                                                 
4
Explicação dada durante a entrevista e conteúdo disponível nos folders e site da empresa. 
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tradicionais, são elas: Nat (Marca do Grupo Vibra), Seara/JBS e Sadia. De acordo com a 

entrevistada, os rótulos desses produtos não exibem os selos das certificações de qualidade, 

não sendo informado ao consumidor quais normas de qualidade embasam as certificações. 

 

Cadeia de produção e diversificação da produção 
 

A produção aqui analisada ocorre a partir de uma organização e estrutura integrada a 

partir da empresa. Para tal, dispõe os pintinhos de um dia seguindo as linhagens e raças com 

as quais trabalha (caipira e comercial), concede ração, assistência técnica, veterinários, 

treinamentos e transporte das aves aos produtores. A distribuição desses pintinhos é destinada 

às famílias agricultoras contratadas que possuem espaço com granjas em suas propriedades e 

que tenham mão de obra familiar e competência para a criação das aves. Segundo Demattê 

Filho (2014, p.116), trata-se ―de um sistema de parceria com os produtores através de uma 

integração vertical, [em que] a remuneração destes últimos obedece a contratos que preveem 

ganhos baseados no alcance de metas mensurados pelo chamado índice de eficiência 

produtiva.‖ 

Segundo a entrevistada, esse é o modelo que melhor se enquadra para a empresa na 

relação custo-benefício de obtenção da matéria-prima em quantidade e qualidades suficientes 

às metas. Além disso, expande e aumenta a expressividade da agricultura natural e dos 

modelos alternativos de produção e propicia a construção do território da empresa. De acordo 

com Demattê (2014), em 2014 existiam 25 produtores de frangos e 3 produtores de ovos, que 

forneciam a matéria prima à empresa, devendo estar em um raio de 50 a 70 quilômetros dos 

abatedouros. Para que os selos fossem obtidos, tanto pela empresa como pelos agricultores, 

fez necessário construir uma rede de relacionamento entre funcionários, técnicos, empresas e 

agricultores que possuem interesses próprios. O número de agricultores integrados, em 2018, 

que se encontram no município de Ipeúna, são 6, sendo: 4 produtores de ovos e 2 produtores 

de frango, que se enquadram na especificação de frangos criados sem antibióticos. Apreende-

se desta situação a dificuldade que a empresa encontra para a expansão da produção devido às 

exigências para os agricultores se tornarem integrados, dentre as quais destacam-se a 

necessidade de infraestrutura e espaço adequados na propriedade e o conhecimento no manejo 

e lida com a produção de aves. 

Outro elemento que caracteriza a diversificação encontrada na empresa é a fabricação 

da ração destinada aos frangos criados pelos agricultores integrados. De acordo com a 
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entrevistada, a empresa produz a ração com certificação orgânica para a criação de frangos 

orgânicos.Para os frangos criados sem antibióticos, os cereais têm qualidade superior e os 

fornecedores são qualificados. Segundo Britto (2002, p. 315), esta estratégia pode ser 

classificada como diversificação da produção vertical que, dentre outros, objetiva possibilitar 

a ampliação dos ―níveis de segurança da empresa no aprovisionamento de insumos críticos, 

tanto em termos quantitativos como qualitativos.‖   

O modo como é produzido o diferencia dos frangos criados de forma tradicional. Esse 

modelo aumenta o custo de produção, o que é observado com o repasse para os valores finais 

de venda dos produtos. De acordo com a entrevista, este produto diferenciado tem seu maior 

consumo pelas classes econômicas de maior poder aquisitivo (classes A e B), que estão, 

principalmente, interessadas por saúde e qualidade de suas refeições. Neste ponto, vale 

ressaltar que o preço alto desses produtos restringe uma parcela considerável da população de 

consumir produtos (KON, 1994) livres de agrotóxicos e antibióticos. Acredita-se que o acesso 

a alimentos de origem e qualidades adequadas ao consumo deveria ser a toda a sociedade.  

Identifica-se, na entrevista como em bibliografia consultada, que as dificuldades para a 

expansão do mercado consumidor é limitado pelo elevado preço do produto. De acordo com 

Demattê Filho e Pereira (2017), a produção de frangos orgânicos, bem como os naturais, 

segue alguns entraves para seu desenvolvimento e ampliação, seja na produção ou na 

comercialização. Para eles, não existe uma cadeia produtiva orgânica organizada, produtores 

dispostos, trama de transporte e armazenamentos adequados e mercado consumidor, 

selecionado pelo poder aquisitivo do mesmo. Para os autores, os custos ao produto final é o 

principal problema para a expansão da produção e comercialização; e em cenários de crise 

econômica, os produtos diferenciados podem ser impactados negativamente, principalmente 

quando há perda de poder aquisitivo pelos consumidores.  

 

Considerações finais 
 

Observou-se que os processos de diversificação na produção e diferenciação de 

frangos se restringem a dois elementos: ao modelo de produção, diferenciando-se entre os 

modelos tradicionais e os modelos alternativos, como o orgânico e antibiotic free; e ao 

processamento dos produtos, tomando como base a venda de cortes. A diferenciação obtida 

pela produção orgânica e criação de sem antibióticos está presente a partir das práticas que 

vão desde a alimentação das aves até o abate. A diversificação da produção tende a aumentar, 
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sendo esta uma das estratégias de crescimento da empresa, como é possível observar na 

diversificação em produtos processados destinados aos consumidores. 

O interesse em produtos orgânicos/naturais por parte dos consumidores vem 

crescendo, decorrência da maior preocupação com a saúde e com o meio ambiente, dado que 

o tipo de modelo de produção vigente até o momento desumaniza a cadeia e o traz muito 

próximo ao modelo industrial. Observa-se que uma barreira para a empresa pode ser encontrar 

agricultores dispostos a se enquadrarem nas condições exigidas para a produção nos moldes 

não tradicionais, seja pela falta de conhecimento do agricultor em cuidar das aves, seja pela 

estrutura exigida para a produção integrada (galpões, por exemplo), bem como pela 

certificação orgânica da propriedade e, como consequência, o domínio da técnica desse 

agricultor sobre produção orgânica. 
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Resumo:O município de Pinhalzinho, localizado na Mesorregião Oeste catarinense, tem nos agronegócios 

cerca de 5% do Valor Bruto da Produção municipal, com destaque para leite e frangos. Nos últimos anos vem 

ocorrendo um intenso processo de concentração produtiva em alguns setores (agronegócios) e uma 

diversificação da produção em outros segmentos econômicos. Isso decorre dos fortes ajustes que os setores a 

jusante e montante dos agronegócios sofreram pós 1990 e, sobretudo pós 2003. Assim sendo, este texto objetiva 

desvendar as principais transformações ocorridas na estrutura produtiva que impactaram na dinâmica 

geoeconômica de Pinhalzinho-SC. Em termos gerais, a indústria se configura (40%) como forte componente da 

estrutura produtiva do município, com destaque no setor moveleiro, transporte, comércio atacadista e de 

beneficiamento de madeira.  

Palavras-chave:Estrutura produtiva; Dinamismo geoeconômico; Oeste catarinense; Pinhalzinho. 
 

 

Resumen:La municipalidad de Pinhalzinho, ubicado en la Mesoregión Oeste de Santa Catarina, tiene en los 

agronegocios, aproximadamente 5% del Valor Bruto de la Producción municipal, con destaque para leche y 

pollos. En los últimos años viene ocurriendo un intenso proceso de concentración productiva en algunos sectores 

(agronegocios) y una diversificación de la producción en otros seguimientos económicos. Eso es consecuencia 

de los fuertes ajustes que los sectores arriba y abajo de los agronegocios sufrieron después de 1990 y, sobre todo 

después de 2003. Así, ese texto tiene el objetivo de desvendar las principales transformaciones ocurridas en la 

estructura productiva que impactaran en la dinámica geoeconómica de Pinhalzinho-SC. En términos generales, la 

industria se configura (40%) como fuerte componente de la estructura productiva del municipio, con destaque al 

sector de muebles, transporte, comercio atacadista y de tratamiento de madera. 

Palabras Claves:Estructura productiva; Dinamismo geoeconómico; Oeste catarinense; Pinhalzinho. 

 

 

Introdução 
 

O município de Pinhalzinho encontra-se localizado em uma situação geográfica 

estratégica da Mesorregião Oeste catarinense, situando-se numa posição central do meio 

Oeste dessa Mesorregião. Trata-se de um município com área territorial relativamente 

pequena, ou seja, 128 km². No entanto, o município centraliza atividades ligadas à saúde, 

educação, comércio, eventos, cooperativas, bancos (públicos e privados), dentre outros, de 
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pelo menos 9 municípios do seu entorno, a saber: Modelo, Nova Erechim, Serra Alta, 

Saltinho, Saudades, Cunhataí, Águas Frias, União do Oeste e Jardinópolis.  

Em termos de população, as estimativas do IBGE (2018), para julho de 2018, apontam 

Pinhalzinho com 19.906 habitantes. A referência do Censo do IBGE (2010) aponta para 

aproximadamente 85% da população vivendo na cidade e 15% na área rural. Neste contexto, é 

interessante notar que o maior crescimento da população de Pinhalzinho ocorreu após os anos 

2000, como aponta a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Evolução da população do município de Pinhalzinho (1991-2018
1
). 

Ano 1991 2000 2010 2018 

População 10.673 12.356 16.332 19.906 
Fonte: Censos e estimativa, IBGE, 2010 e 2018. 

 

Os agronegócios de soja, milho, trigo, aveia, suíno e peru, mas principalmente de leite 

e frangos, são as principais atividades produtivas que configuram a paisagem do município 

enquanto potencial agropecuário. Esses agronegócios também são predominantes nos 

municípios localizados nos arredores de Pinhalzinho, o que confere ao mesmo, uma dinâmica 

geoeconômica que centraliza o comércio, distribuição e estoque dos produtos que os 

agronegócios carecem e produzem. 

Ademais, esse município faz parte da grande região Oeste do estado de Santa Catarina, 

que se formou a partir dos anos de 1920. Tanto o município como a região como um todo 

foram afetados pelas políticas econômicas neoliberais de abertura comercial e câmbio 

valorizado da década de 1990. Em função desse ambiente desfavorável, a dinâmica 

geoeconômica da estrutura produtiva do Oeste catarinense e os municípios que fazem parte 

passou por um intenso processo de reestruturação técnico-econômica, que influenciou 

drasticamente em mudanças sociais, estruturais, institucionais e espaciais. 

A partir dos anos 2000, a economia brasileira apresentou um ciclo de crescimento. 

Neste contexto, o município de Pinhalzinho-SC apresentou uma série de mutações na sua 

estrutura produtiva. Assim, o objetivo do artigo é desvendar as principais transformações 

ocorridas na estrutura produtiva que impactaram na dinâmica geoeconômica de Pinhalzinho-

SC. 

                                                 
1
Os dados de 2018 são estimativas calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

julho desse ano. 
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Metodologicamente, o artigo foi escrito a partir de uma revisão bibliográfica em teses, 

dissertações, artigos científicos e livros, sobre as estruturas produtivas nas diferentes 

atividades econômicas do Oeste catarinense, mais especificamente do município de 

Pinhalzinho-SC, além da coleta de dados no IBGE, nos relatórios da Conab, no sistema de 

informação SIDRA do IBGE, nos relatórios do SEBRAE-SC, nos relatórios da Epagri e na 

Secretaria da Fazenda do estado de Santa Catarina.  

Para alcançar o objetivo anteposto, dividimos o artigo em três partes, além dessa 

introdução, a saber: primeiramente, fez-se um resgate histórico da ocupação e 

desenvolvimento territorial do município de Pinhalzinho no contexto das transformações 

ocorridas no Oeste catarinense; num segundo momento, ainda que de forma sintética, 

apontou-se para alguns elementos sobre o dinamismo da estrutura produtiva do município de 

Pinhalzinho/SC, objeto de estudo neste artigo. Por fim, na terceira parte, apresentam-se 

algumas considerações finais. 

 

Ocupação e desenvolvimento territorial de Pinhalzinho-SC no contexto do Oeste 

catarinense 

 

 O município de Pinhalzinho – geograficamente localizado no Mapa 1 – faz parte de 

um contexto regional mais amplo denominado de Oeste catarinense. 
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Mapa 1 - Localização geográfica do município de Pinhalzinho e da Mesorregião Oeste catarinense – 

Santa Catarina. 

 
Fonte: Malha municipal do IBGE. Elaborado pelos autores. 

 

A ocupação do espaço do Oeste catarinense ocorreu no início do século XX, quando 

se instalaram na região algumas empresas colonizadoras e de capital comercial que 

intensificaram a venda e loteamento de terras na região. 

 Essas terras foram comercializadas em pequenos lotes, vendidos na sua grande parte 

aos imigrantes italianos e alemães oriundos do estado do Rio Grande do Sul (Espíndola, 

2016). Após o período de comercialização das terras, nos anos 1930 e 1940, intensificou-se na 

região a derrubada da mata nativa (Pertile, 2008). Essa atividade resultou no aproveitamento 

comercial da madeira exportada para outros países da América do Sul, principalmente a 

Argentina. A vegetação original da região Oeste contava com madeiras nobres e de bom 

aproveitamento na Argentina, destacando-se as Araucárias, Perobas, Angicos Vermelhos, 

Loros, Grápias, dentre outras. A madeira era transportada até a Argentina em forma de balsas, 

quando ocorria as cheias do rio Uruguai. De acordo com Pertile (2008), juntas, a madeira e a 

erva-mate foram importantes produtos comerciais do Oeste catarinense nas quatro primeiras 
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décadas do século XX. Desse aproveitamento comercial que os agricultores acumularam 

capital para direcioná-lo à outras atividades produtivas, sobretudo à agropecuária. 

Na agropecuária foram desenvolvendo-se atividades de criação de suínos, 

bovinocultura de leite, frangos, plantio de milho, soja, trigo e feijão, que serviam para o 

autoconsumo e para a comercialização do excedente. Essas atividades passaram por profundas 

transformações a partir de 1960, em função do processo modernizador da agricultura 

catarinense e do município de Pinhalzinho. Dentre elas pode-se destacar a introdução das 

máquinas agrícolas, o melhoramento genético das sementes e dos animais, dentre outros. 

Essas transformações ocorreram a exemplo do processo de modernização do sistema 

produtivo agropecuário nacional
2
. 

Contudo, é preciso sinalizar que esse processo modernizador ocorreu de forma 

desigual e, portanto, em diferentes níveis de tecnificação nas pequenas, médias e grandes 

unidades produtivas. Graziano da Silva (1998) salienta que se trata de um processo que não 

foi homogêneo, tanto do ponto de vista espacial, quanto do ponto de vista das dinâmicas que o 

promovem. À vista disso, os agricultores em melhores condições de capitalização foram os 

que mais puderam modernizar e ampliar suas atuações nas atividades agropecuárias.  

Vale inferir que no Oeste catarinense e mais especificamente no município de 

Pinhalzinho-SC, esse setor se modernizou, em grande parte, de modo associado com o 

processo de integração das unidades produtivas agroindustriais – na sua maioria pequenas e 

médias propriedades. O sistema de integração é voltado à compra e venda de produtos 

industrializados, muitas vezes adequados às exigências do mercado nacional e internacional 

de alimentos processados. O município de Pinhalzinho é marcado pela operação de diferentes 

empresas desse segmento, tais como: Aurora, Tirol e outras. 

                                                 
2
A implantação de pacotes tecnológicos e a ação das cooperativas, aliados ao uso do capital (crédito) no campo, 

deram norte aos processos de mudanças da agropecuária como um todo. A revolução verde, datada de 1960, 

conhecida na literatura como marco a partir do qual se iniciaram os processos de melhoramento tecnológico 

agropecuário, representa um momento importante nessas mudanças (Graziano da Silva, 1998). Desse modo, na 

mesma proporção que os colonos instalados no Oeste catarinense objetivavam nas décadas de 1960, 1970 e 1980 

produzir para a comercialização, o processo de modernização da agricultura apresentou-se como ferramenta que 

possibilitou a otimização do rendimento das práticas agrícolas, fazendo com que a produtividade, com a 

máquina, avançasse significativamente. Vale salientar, bem como aponta Graziano da Silva (1998), que essa 

modernização ocorreu em paralelo com o aumento do crédito subsidiado concedido para custeio das lavouras, 

via SNCR – Sistema Nacional de Crédito Rural. Na medida em que a modernização da agropecuária foi 

acontecendo, necessariamente novas formas de financiamento para sua difusão vinham se apresentando. 

Ademais, inúmeras políticas estatais almejavam que não só o Oeste catarinense, mas todo o Brasil, não 

dependesse mais do mercado externo para suprir a demanda interna de produtos agrícolas. Nesse caso, a política 

de substituição de importações atuou junto com o processo de modernização da agropecuária, sendo que o 

Estado atuou como norteador a todo tempo, visando o alcance das metas estabelecidas. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1327 

 De acordo com Hentz (2016), o setor agropecuário do município de Pinhalzinho tem 

grande importância na composição econômica e reflete na boa arrecadação proveniente do 

mesmo. Embora o município tenha pouca população rural (em torno de 15%), ―a agricultura 

influencia diretamente na dinâmica do comércio local, demonstrando a intensa relação 

campo-cidade existente e, sobretudo, a importância de fortalecer a agricultura no município‖ 

(HENTZ, 2016, p. 54). 

 Assim, o processo de ocupação do Oeste catarinense, bem como de Pinhalzinho-SC, 

resultou em uma estrutura fundiária de pequenas propriedades rurais, caracterizadas pela 

produção em pequena escala. Nesse cenário os sistemas de integração incorporaram essa mão 

de obra familiar de modo a aumentar substancialmente os volumes produzidos, o que confere 

à produção agropecuária do município uma importância grande. No entanto, a estrutura 

produtiva de Pinhalzinho conta com outros setores que respondem por grande parte das 

riquezas produzidas no município. Dessa forma, no tópico seguinte apresenta-se o dinamismo 

da estrutura produtiva e Pinhalzinho, de modo que seja possível compreender os demais 

setores econômicos que emergiram no município após os anos 2000. 

 

O dinamismo da estrutura produtiva de Pinhalzinho – SC: uma síntese 
 

 Em um contexto mais amplo, a economia brasileira possui diversos ramos produtivos, 

sendo que desde os anos 1980 a estrutura econômica em escala nacional vem sofrendo 

modificações em função da abertura comercial, das taxas baixas de crescimento – sobretudo 

dos anos 1990 –, da sobre desvalorização do real, da redução no número de empregos e do 

saldo negativo da balança comercial. 

 Em escala estadual, na qual insere-se a dinâmica produtiva de Pinhalzinho-SC, pode-

se dizer que os setores produtivos partiram para um processo de reestruturação técnico-

econômica, o que implica num intenso processo de mudança nas inovações e no 

processamento de produtos. O processo de inovação das estruturas produtivas, iniciado nos 

anos 1990, se acentuou nos anos 2000, o que resultou na ampliação do Valor Adicionado 

Bruto das atividades produtivas, bem como aponta o Gráfico 1. Diferentemente dos dados do 

VAB das atividades produtivas para o estado de Santa Catarina, para o qual, a indústria 

responde por 35% do VAB, no município de Pinhalzinho (Gráfico 1), considerando o período 

entre 2010 e 2015, a indústria respondeu por cerca de 45% do VAB, ao passo que os serviços 
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responderam por 50% do VAB total e o setor agropecuário respondeu por pouco mais de 5% 

do VAB total. 

 

Gráfico 1 - Participação das atividades econômicas no Valor Adicionado Bruto (VAB) – preços 

correntes de Pinhalzinho – SC (2010-2015). 

 
Fonte: IBGE, Cidades. 2016. 

 

 Embora o setor agropecuário tenha uma participação aproximada de apenas 5% do 

Valor Adicionado Bruto das atividades econômicas de Pinhalzinho, esse dado precisa ser 

relativizado, haja vista que muitos setores da indústria e dos serviços, mesmo que 

caracterizados enquanto indústria e/ou serviços, estão totalmente atrelados aos diversos 

segmentos produtivos da agropecuária. Um exemplo disso, atrelado à indústria, que ocorre em 

Pinhalzinho, é o agronegócio de carnes e leite, nos quais a produção é processada em 

complexos (agro) industriais de modo a obter o produto final, mas a matéria prima de origem 

agrícola e/ou pecuária não é contabilizada enquanto produto da agropecuária, mas sim da 

indústria. Por outro lado, no caso do setor de serviços, existem inúmeros estabelecimentos 

comerciais na cidade que visam a venda de máquinas e implementos agrícolas voltados 

totalmente para a agropecuária, no entanto, esses produtos são contabilizados como parte 

integrante do setor de serviços. Com esses exemplos, vale a ressalva de que a importância do 

setor agropecuário extrapola os apenas 5% do VAB. 

 Ademais, Espíndola (2002) e Souza (2014) explicam que, principalmente nos setores 

de carnes e leite, as empresas intensificaram a instalação de equipamentos automatizados para 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agropecuária 26.000 31.671 24.998 41.639 48.383 40.018

Indústria 192.416 248.993 240.312 280.203 324.686 321.456

Serviços 213.813 276.256 294.734 346.944 331.376 339.531
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os setores de abate, desossa, processamento, resfriamento, congelamento, pasteurização e 

embutidos. Nestas atividades, merece destaque os investimentos das cooperativas na 

agregação e adição de valor aos produtos. Ou seja, as cooperativas realizaram investimentos 

no processo de industrialização da produção (FARIAS, 2015), o que, por sua vez, contribui 

para o crescimento não apenas da agropecuária, mas também da indústria e dos serviços. 

 Os investimentos em Pinhalzinho expandiram-se no setor de lácteos. Em 2017 a Tirol 

investiu em uma nova planta industrial de processamento de lácteos. Trata-se de um 

investimento que ultrapassa os R$ 100 milhões, com capacidade de recebimento e 

processamento de mais de 1 milhão de litros de leite por dia. A indústria produz leite 

condensado, doce de leite, leite em pó, creme de leite e queijos especiais (DIÁRIO 

CATARINENSE, 2016). Esse grande investimento se efetivou devido ao potencial leiteiro 

produtivo da região Oeste catarinense, em especial, dos municípios situados no entorno de 

Pinhalzinho; além do apoio de extensão rural realizado pela EPAGRI. 

 Por outro lado, não é a relativização dos 5% do VAB inerente a agropecuária do 

município que reduz a importância da indústria na estrutura produtiva do município. Pelo 

contrário, como indicou Marx ao sustentar sua perspectiva na busca de entender a realidade 

no viés do real-concreto (Marx e Engels, 2011), os dados mostram que Pinhalzinho-SC, dada 

a relevância já sinalizada no setor agroindustrial, no ano de 2008 possuía 991 empresas, tendo 

alcançado 1994 empresas no ano de 2014 (SEBRAE-SC, 2010). Dessas empresas, 

considerando os dados de 2008, 15% eram da indústria de transformação, 5% da indústria de 

construção civil, 37% de comércio e reparação de veículos automotores, 7,5% de transporte, 

4% de alimentos e 5% de atividades administrativas e serviços (SEBRAE-SC, 2010). 

 Ademais, vale sinalizar, tal como aponta os dados do (SEBRA-SC, 2010), que cerca
3
 

de 35% das empresas de Pinhalzinho foram classificadas como microempresas individuais, 

28% como microempresas, 19% como empresas de pequeno porte, 6% como médias 

empresas e 0,5% como grandes empresas (SEBRAE-SC, 2010). Ou seja, embora o município 

seja campo de atuação de grandes empresas, a maior parte da movimentação econômica do 

município atrelada à indústria é inerente às microempresas individuais e às microempresas. 

                                                 
3
Para facilitar as análises diretas os números foram arredondados, não prejudicando, no entanto, a validade dos 

mesmos naquilo que se propõe apresentar. 
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 Os dados da Secretaria da Fazenda do estado de Santa Catarina (2010), levando em 

conta o Valor Adicionado Fiscal
4
 (VAF) e o índice de participação dos municípios no produto 

da arrecadação do ICMS
5
, apontam que os principais setores do VAF de Pinhalzinho são: 

21,9% relativo ao comércio atacadista de matérias primas agrícolas e animais vivos; 12,1% 

relativo ao abate e fabricação de produtos de carne; 10,3% ao transporte rodoviário de carga; 

5,8% à fabricação de móveis; 5,8% à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; 

4,9% à fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado; 4,6% ao comércio 

atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (SEBRAE-SC, 2010). 

 Ademais, as empresas exportadoras do município de Pinhalzinho, considerando os 

valores exportados em até US$ 1 milhão no ano de 2008, são: Comércio de transporte Daniel 

Ltda (comércio atacadista de madeiras e produtos derivados), Eletro Zagonel Ltda 

(iluminação, duchas e torneiras elétricas), móveis Princesa Oeste Ltda (móveis em madeira), 

móveis Ripke Ltda (móveis de madeira), Pinhalcos Comércio Ltda (comércio atacadista de 

madeira e produtos derivados), Regoso comércio indústria e transporte de Madeiras Ltda 

(fabricação, comércio e transporte de madeira e artefatos). Já entre as empresas exportadoras 

do município, que exportaram em 2008 entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões estão: 

compensados Pinhal Ltda (fabricação, comércio e transporte de artefatos diversos de madeira, 

exceto móveis), Ireno José Matte & Cia Ltda – Fogões Clarice (fabricação de fogões a gás e a 

lenha) e Serpil Móveis Ltda (fabricação de móveis). Dessas empresas, além de alimentarem 

consideravelmente o comércio regional, exportam principalmente para os seguintes países: 

Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Irlanda, Argentina, Bélgica, Cuba, China, Bolívia, 

dentre outros (SEBRAE/SC, 2010, p. 36 e 37). 

 Em termos gerais, os dados levantados de Pinhalzinho apontam o potencial da 

indústria de madeira e moveleira. Das nove principais empresas exportadoras do município, 

em 2008, sete eram ligadas a indústria madeireira, sobretudo à fabricação de móveis. Isso 

explica em boa medida, as razões que fazem de Pinhalzinho um município com forte 

representação da indústria em seu PIB. O montante total do PIB do município, considerando o 

período de 2002 a 2015 (Gráfico 2), aumentou mais de oito vezes, saindo, no ano 2002, de 

                                                 
4
É componente principal (85%) para formação do Índice de retorno do ICMS ao município. É apurado 

anualmente para cada município e com base no movimento econômico (vendas das empresas, vendas da 

produção agropecuária, consumo de energia elétrica, serviços de telecomunicação) ocorrido no município 

(Secretaria da Fazenda do governo de Santa Catarina.In: http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/92/Valor_ 

adicionado_por_município_e_atividade). 
5
 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos. 
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pouco mais de 176 milhões de reais, para mais de 885 milhões de reais no ano de 2015 

(IBGE, 2016). 

 

Gráfico 2 - Produto Interno Bruto a preços correntes (em mil R$) do município de Pinhalzinho-SC 

(2002 a 2015). 

 
Fonte: IBGE, 2016.  

 

O crescimento significativo do PIB de Pinhalzinho é resultado, em grande parte, das 

políticas de governo adotadas a partir de 2003 com o governo Lula. O incentivo do Estado, 

através da concessão de crédito bancário via bancos públicos e privados, alinhado ao aumento do 

poder de consumo da população, impulsionou o crescimento econômico e a diversificação 

produtiva em cidades interioranas, como é o caso de Pinhalzinho. Por essas razões, o PIB cresceu 

de forma acelerada entre os anos 2002 e 2015. Assim, de acordo com Goularti Filho (2007), na 

divisão econômica de Santa Catarina, a região Oeste do estado ficou estabelecida como forte 

produtora de alimentos. No entanto, os dados apresentados de Pinhalzinho, embora também tenha 

parcela importante de sua economia voltada ao setor das agroindústrias, demonstram o 

predomínio de uma diversificação produtiva, sendo a indústria de madeira (móveis), materiais 

elétricos e de transporte de cargas, importantes setores da dinâmica produtiva desse município. 

Em termos gerais, como aponta (Espíndola, 2018), vale ressaltar que essa diversificação 

produtiva e esse crescimento econômico, não se desenvolveram apenas em função dos incentivos 

que ocorreram no governo Lula, mas também em função da crise dos anos 1990, pois nesse 

período os setores produtivos obrigaram-se a desenvolver estratégias visando à manutenção de 
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seu desempenho produtivo e competitivo. De modo geral, as empresas, dos diversos ramos da 

economia, adotaram três estratégias: (1) redução dos custos produtivos; (2) ampliação e/ou (re) 

localização dos investimentos; e (3) redefinições patrimoniais. 

 

Considerações Finais 
 

 A partir do exposto, pode-se concluir que as transformações ocorridas no município de 

Pinhalzinho se encaixam nos movimentos econômicos que ocorreram no Brasil, em Santa 

Catarina e na região Oeste catarinense. A ocupação e as transformações das estruturas 

produtivas ocorridas no Oeste catarinense, e neste contexto insere-se Pinhalzinho, consolidou 

a região no setor agroindustrial. No entanto, não significa que outros tipos de estruturas 

produtivas não tenham emergido. Ao mesmo tempo que ocorreu uma especialização 

produtiva no setor agroindustrial, os dados levantados para Pinhalzinho demonstram que 

ocorreu, concomitantemente, uma diversificação produtiva, tendo emergido outros segmentos 

econômicos. 

 Neste sentido, o município apresenta um forte potencial em relação à indústria 

moveleira e de beneficiamento da madeira. Em função desse desempenho geoeconômico, o 

PIB do município, no período de 2002 a 2015 cresceu mais de oito vezes. Ao mesmo tempo, 

no início dos anos 1990 a população do município era de pouco mais de 10 mil habitantes, 

tendo chegado a quase 20 mil habitantes em 2018. Esse crescimento reflete a integração da 

estrutura produtiva local com os mercados nacional e internacional. 

 Ademais, ressaltou-se no texto que a estrutura produtiva do município de Pinhalzinho 

se apresenta como diversificada e com forte participação do setor industrial no PIB do 

municipal. Os avanços ocorridos, vale dizer, são resultado tanto dos incentivos fiscais e 

desenvolvimento econômico ocorridos no período do governo Lula, pós anos 2003, quanto 

dos anos de crise com os quais os setores produtivos se depararam nos anos 1990, sendo que 

na crise, a estrutura produtiva teve que se adequar, investindo em inovações, processo e 

produto, além de ter passado por uma intensa reestruturação da produção. Com isso, pode-se 

afirmar que essas mudanças que modificaram o dinamismo geoeconômico do município, 

iniciados na década de 1990 e aperfeiçoado nos anos 2000, repercutiram econômica, social e 

espacialmente no município de Pinhalzinho e naqueles situados no seu entorno. 
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Resumo:Os diferentes ramos produtivos da economia catarinense vêm, desde os anos de 1990, sofrendo fortes 

ajustes em decorrência das políticas econômicas nacionais implantadas.  Neste sentido, um conjunto de empresas 

foi forçado a desenvolver estratégias e capacitações, visando à manutenção de seu desempenho competitivo. 

Tratou-se de um intenso processo de reestruturação técnico-econômica e espacial. Contudo, tal processo foi 

diferenciado entre os setores produtivos, o que, por sua vez, resultou em distintos impactos geoeconômicos. 

Assim sendo, este texto objetiva desvendar a dinâmica geoeconômica das estruturas produtivas catarinense pós 

1990. 
Palavras-chave:reestruturação técnico-econômica; estruturas produtivas catarinense; estratégias empresariais 
 

 

Resumen:Las diferentes ramas productivas de la economía catarinense vienen, desde los años 1990, sufriendo 

fuertes ajustes en consecuencia de las políticas económicas nacionales implantadas. En este sentido, un conjunto 

de empresas fue forzado a desarrollar estrategias y capacitaciones, buscando el mantenimiento de su desempeño 

competitivo. Se trató de un intenso proceso de reestructuración técnico-económica y espacial. Sin embargo, tal 

proceso fue diferenciado entre los sectores productivos, lo que, a su vez, resultó en distintos impactos 

geoeconómicos. Así pues, este texto objetiva desvendar la dinámica geoeconómica de las estructuras productivas 

catarinense post 1990. 
Palabras claves:reestructuración técnico-económica; estructuras productivas catarinense; estrategias 

empresariales 
 

 

Introdução 

 

O processo de ocupação do território catarinense, iniciado efetivamente em meados do 

século XVIII, resultou, conforme Mamigonian (1964), na constituição de cinco grandes 

regiões produtivas. Na figura 1 é possível visualizar o litoral açoriano, a área carbonífera do 

sul, a área do planalto caracterizado pela pecuária extensiva, o nordeste catarinense assentado 

na produção têxtil e metal mecânico e as áreas do oeste catarinense consubstanciado na 

agroindústria de carnes. 

 

 

 

                                                 
1
Este texto é parte integrante do projeto de pesquisa de produtividade intitulado ―As configurações espaciais nas 

regiões produtivas catarinenses pós década 1990‖. Processo nº 302474/2016-1. 

mailto:carlos.espindola@ufsc.br
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Figura 1 - Regiões produtivas de Santa Catarina 

 
Fonte: Adaptado de Mamigonian (1964). 

 

Essas estruturas produtivas regionais beneficiaram-se das conjunturas da Primeira 

Guerra Mundial, da revolução de 1930, da Segunda Guerra Mundial e da política de 

substituição de importações, possibilitando que o estado aumentasse sua participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2,2% em 1939, para 3,3% em 1980
2
.  Ademais, o 

estado de Santa Catarina, que representava apenas 1,8% da produção industrial brasileira em 

1940, alcançou a parcela de 4% da indústria nacional, ―tornando-se, portanto, mais 

industrializado que a média brasileira‖ (MAMIGONIAN, 2011, p. 75).  

Entretanto, o conjunto dos setores produtivos catarinense foi bruscamente afetado pela 

política econômica de abertura comercial, câmbio valorizado e medidas neoliberais pós-1990.  

Nesse quadro, a estrutura produtiva catarinense passou por um intenso processo de 

reestruturação produtiva à exemplo da economia brasileira. Foram reestruturações que 

promoveram mudanças estruturais, institucionais, sociais e espaciais, que afetaram 

radicalmente o padrão de localização dos investimentos, a organização interna das empresas, 

a estrutura produtiva via inovações em processo e produto, a criação de economias de 

aglomeração, o perfil e a habilidade da mão de obra, entre outras. Assim sendo,desvendar a 

dinâmica geoeconômica das estruturas produtivas catarinense pós 1990 é o objetivo geral 

                                                 
2
O dinamismo das estruturas produtivas catarinenses contou, ainda, com o processo de modernização da 

agricultura pós-1960. Entre 1959-1980, o PIB agropecuário catarinense cresceu de R$ 1,1 milhão de reais para 

R$ 4,1 milhões, e sua participação no conjunto da agropecuária brasileira subiu de 4,1% para 5,2%, no mesmo 

período. 
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deste texto. Justificam-se os anos pós-1990, pois as atividades produtivas catarinenses ao se 

reestruturarem apresentaram dinamismos geoeconômicos com avanços e recuos.  

Este texto foi realizado com base em uma revisão bibliográfica sobre as 

reestruturações produtivas nas diferentes atividades econômicas catarinenses e coleta de 

dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos relatórios anuais da 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Também foram feitas 

pesquisas de campo nos seguintes municípios catarinenses entre outubro e novembro de 2016: 

Chapecó; Concórdia; Blumenau; Canoinhas.  

Em termos gerais, o manuscrito está dividido em três partes, além desta introdução e 

da conclusão. A primeira parte destaca as regiões produtivas. A segunda ressalta, de forma 

sintética, a reestruturação técnico-econômica na década de 1990. Por fim, apresentam-se os 

impactos geoeconômicos nas estruturas produtivas pós 1990. 

 

 As regiões produtivas catarinenses 

 

O processo de ocupação do território catarinense iniciado efetivamente em meados do 

século XVIII, resultou na constituição de estruturas produtivas diferenciadas. Didaticamente, 

pode-se destacar a existência de cinco estruturas produtivas regionais (o litoral de origem 

açoriana, a área carbonífera do Sul, a área do planalto, as áreas de origem alemã e as áreas 

recentes do oeste catarinense). Excetuando-se a região do planalto, estruturada no latifúndio 

pecuarista feudal, as demais regiões foram construídas a partir do desenvolvimento de uma 

pequena produção mercantil.   

Enquanto, nas áreas litorâneas, a pequena produção mercantil açoriana promoveu uma 

produção policultora e a integração dos pescadores às atividades da pesca da baleia e das 

armações nas regiões de matas (área carbonífera ao Sul, o nordeste catarinense e oeste 

catarinense), o processo de colonização oficial e particular em Santa Catarina tratou do 

estabelecimento de milhares de pequenos agricultores independentes, artesãos, operários e 

pequenos comerciantes de origem européia. (MAMIGONIAN, 2011) 

A região produtiva do planalto catarinense inicia-se com os paulistas, por meio da 

pecuária extensiva nos campos naturais de Lages, Curitibanos e Campos Novos. A 

modernização das ligações rodoviárias (BR 116) acelerou a entrada, nessa área, de 

madeireiros italianos e alemães do Rio Grande do Sul a partir dos anos de 1960. Após esse 
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período essa região passou a receber investimentos na área de reflorestamento fruticultura e 

turismo rural (EMERIQUE, 2008).  

A região produtiva do litoral açoriano, sobretudo, Florianópolis, após o auge e a 

decadência da pequena produção mercantil, passou, a partir de meados dos anos de 1950, a 

ressaltar-se por sua função administrativa de capital do Estado de Santa Catarina com a 

instalação de instituições públicas federais e estaduais. Nas décadas de 1970 e 1980, a capital 

do estado experimentou o seu primeiro grande boom imobiliário e passou a absorver 

investimentos nas áreas de informática e turismo (CAMPOS, 2009; SANTOS, 2012).  

Originalmente, nas áreas de colonização alemã de pequena produção mercantil, 

artesões e pequenos comerciantes foram gradativamente invertendo seus recursos em 

atividades industriais no setor têxtil. No nordeste catarinense, mais precisamente em Joinville, 

a combinação entre a pequena produção mercantil e o beneficiamento e exportação de erva-

mate possibilitou o surgimento de oficinas mecânicas e fundições que foram levadas a atender 

ao mercado interno (ROCHA, 1997). Em Joinville, destaca-se ainda que, desde o início do 

século XX, foram sendo produzidos artefatos de materiais plásticos ou similares 

(NAPOLEÃO, 2005). Em Jaraguá do Sul, a indústria metal-mecânica nasceu pós-1940 e, a 

partir de 1970, consolidou-se (SILVA, 2005). A mercantilização promovida pela erva-mate e 

madeira no Planalto Norte (São Bento do Sul e outros municípios) promoveu o 

desenvolvimento de pequenas marcenarias, que, aproveitando da proximidade da matéria-

prima deram origem à indústria moveleira na região (KAESEMODEL, 1990).  

A grande região produtiva localizada no Sul do estado foi favorecida pelas conjunturas 

da Primeira e da Segunda Guerra Mundial em função da produção carbonífera, setor 

explorado desde 1850. A Segunda Guerra Mundial permitiu a expansão da atividade e a 

emergência de dois novos setores: (1) a Indústria Carboquímica Catarinense (ICC), (NEU, 

1999); e (2) as indústrias de cerâmica, como a Cesaca, Cecrisa, Ceusa, Eliane, etc. 

(GOULARTI, 2007). Ainda no Sul do estado, desenvolveu-se a indústria de matérias plásticas 

(SCHLICKMANN, 2012) e de confecções (GOULARTI FILHO; JENOVEVA NETO, 1997).    

Por fim, a última região produtiva, localizada no Oeste, originou-se a partir da 

mercantilização da madeira (THOMÉ, 1995) e de animais vivos. Capitais comerciais, 

passaram a direcionar recursos para a instalação de moinhos de trigo e abatedouros de suínos, 

dando origem a grandes grupos, como a Sadia e a Perdigão (hoje BRF), que transformaram a 
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região Oeste no maior pólo do agronegócio de carnes (frango e suínos) do mundo 

(ESPÍNDOLA, 1999).  

Nos anos de 1990 essas estruturas produtivas e seus diferentes ramos passaram por um 

intenso processo de reestruturação técnico-econômica e espacial. 

 

Síntese do processo de reestruturação técnico-econômica nas estruturas produtivas 

catarinenses 

 

A economia brasileira e os seus diferentes ramos produtivos vêm, desde o final dos 

anos 80, sofrendo fortes ajustes em decorrência da abertura comercial, das baixas taxas de 

crescimento, da queda do valor da produção, da diminuição do nível de emprego e da redução 

do saldo da balança comercial.  

 O conjunto das estruturas produtivas catarinense partiram inicialmente, em termos de 

reestruturação técnico-econômicas,  para um intenso processo inovações em processos e 

produto. Entre 1998-2000, da amostragem de 5.268 indústrias de transformação catarinense, 

38,38% delas investiram em processo e produto com destaque para as indústrias de 

confecções de artigos de vestuário, produtos têxtil e indústria alimentar.  Tal tendência 

manteve-se nos anos seguintes e, de um total de 6.915 indústrias, 35,86% fizeram 

investimentos em processo e produto (ESPÍNDOLA, 2018). 

O processo de inovação em processo e produto, iniciado nos anos de 1990, continuou 

na década de 2000 e, em termos gerais, ampliou o Valor Adicionado Bruto das atividades 

produtivas. Enquanto o setor industrial manteve-se em média com participação de 34%, o 

setor de serviços cresceu de 56% para 62,1% entre 1995-2012
3
.  

Contudo, essas inovações foram diferenciadas entre os diversos segmentos produtivos.  

No setor cerâmico, no Sul do estado, os investimentos em processo e produto, possibilitaram 

a ampliação da produção em 62,7% entre 1990-1999 (GOULARTI FILHO, 2007). Ainda no 

Sul do estado, a importação indiscriminada de carvão esmagou a produção nacional.  A crise 

do setor carbonífero atingiu  o lavador de Capivari de Baixo, que causou o desemprego de 

                                                 
3
Em termos de Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI), pode-se afirmar que, entre 1996 e 2010, vários 

setores ganharam participação. Dentre eles, destaca-se a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

(3,75%, 1996-1998 e 8,88%, 2008-2010); confecção de artigos do vestuário e acessórios (4,20%, 1996-1998 e 

8,25%, 2008-2010) e metalurgia básica (2,13%, 1996-1998 e 5,87%, 2008-2010). Enquanto os que mais 

perderam participação nessa variável foram: fabricação de alimentos e bebidas (30,43%, 1996-1998 e 22,36%, 

2008-2010), fabricação de máquinas e equipamentos (11,99% 1996-1998 e 6,87%, 2008-2010) e fabricação de 

produtos não metálicos (5,40% 1996-1998 e 4,19%, 2008-2010) (FEPESE, 2012). 
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quinhentos trabalhadores (MARTINS, 2005 apud BELTRÃO, 2016), bem como a  ICC que, 

em 1993, encerrou as atividades, mergulhando a cidade de Imbituba em uma crise sem 

precedentes (NEU, 1999). 

Em contrapartida, a indústria de materiais plásticos de Joinville reduziu o mix de 

produtos, redimensionando suas linhas de produtos e desverticalizando a produção. No Vale 

do Rio Itajaí os setores têxtil e de confecções, por sua vez, sofreram, de um lado, com o 

aumento das importações e, consequentemente, com a diminuição de suas exportações 

(MAMIGONIAN, 2011)
4
. Apesar dessa crise do setor têxtil, especialmente, em Blumenau, 

houve crescimento significativo do número de empresas em outros segmentos industriais 

(SIEBERT, 2006). Buscando fugir ao embate direto com a produção de países asiáticos, a 

indústria calçadista de localizado no vale do Rio Tijucas, deslocou seus produtos na direção 

de mercados mais competitivos, focados na qualidade, design e conforto (ROSA, 2014). 

No planalto serrano e no Oeste catarinense, a maioria das empresas de papel e celulose 

aumentaram a capacidade produtiva e introduziram novas máquinas, novos sistemas de 

controle integrado e reduziram a emissão de resíduos. No Oeste catarinense, sobretudo no 

agronegócio de carnes, as empresas intensificaram a instalação de equipamentos 

automatizados para as áreas de abate, desossa, processamento, resfriamento, congelamento, 

embutimento (ESPÍNDOLA, 2002). Ainda merecem destaque, no Oeste catarinense, os 

investimentos das cooperativas na agregação e adição de valor aos seus produtos. Isto é, 

várias cooperativas fizeram investimentos no processo de industrialização de sua produção. 

(FARIAS, 2015) 

Os investimentos nos agronegócios expandiram-se em outras cidades como, por 

exemplo, em Fraiburgo. Nessa cidade, o grupo Fischer (atuante no setor de maçã) investiu na 

produção de sucos. Outra inovação realizada pelas grandes empresas foi a implantação da 

produção integrada de frutas, a substituição de pomares de cultivares antigas e a seleção de 

novos produtores (EMERIQUE, 2008). Com o apoio da EPAGRI, teve início, em 2000, um 

projeto para o desenvolvimento da vitivinicultura nas cidades de São Joaquim, Urubici, Bom 

Jardim da Serra, Bom Retiro, Urupema, entre outras, que desembocou no surgimento de 

vinhedos e vinícolas (LOSSO, 2016). Os novos investimentos igualmente foram direcionados 

                                                 
4
No Médio Vale do Itajaí, todas as empresas foram afetadas. Em 1994, das doze empresas de confecção 

brasileira com maior faturamento, cinco eram dessa região (Teka, Artex, Karsten e Cia. Hering). A Artex foi 

vendida para Coteminas, a unidade de fraldas descartáveis da Cremer foi adquirida por uma empresa alemã e 

desativada em 2002. A Sulfabril entrou em concordata em 1999. A Maju foi adquirida pela Marisol, de Jaraguá 

do Sul. Outras atividades foram ainda deslocadas para outras áreas do território catarinense. 
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para a modernização do sistema portuário catarinense – Itajaí/Navegantes, São Francisco do 

Sul, Itapoá e Imbituba (NEU, 2009; CABRAL, 2011).  

As reestruturações técnico-econômicas, tendo em vista a criação de capacidade nova 

ou modernização dos ativos, contou ainda com as reestruturações organizacionais e 

gerenciais, como Círculo de Controle de Qualidade, Just in Time, Kanban, certificações como 

ISO, redução do número de diretorias e venda de ativos (ESPÍNDOLA, 2002).  

Em termos gerais, os setores produtivos catarinense foram obrigados a desenvolver 

estratégias visando à manutenção de seu desempenho competitivo. As empresas adotaram, de 

modo geral, três estratégias: (1) rebaixamento dos custos produtivos; (2) ampliação e/ou 

relocalização dos investimentos; e (3) redefinições patrimoniais (ESPÍNDOLA, 2018). 

 

Os impactos geoeconômicos nas estruturas produtivas pós 1990 

 

O processo de reestruturação técnico-econômico, iniciado nos anos de 1990, 

promoveu uma queda do PIB catarinense de 4,8%, em 1989, para 4,6%, em 2000 

(ESPÍNDOLA, 2018). Entre 2004-2012, o PIB catarinense cresceu 229,9%, passando da casa 

dos R$ 77 bilhões para R$ 177 bilhões. Em termos de taxas de crescimento, cresceu de 1,0%, 

em 2003, para 5,4%, em 2010, enquanto o brasileiro cresceu de 1,1% para 7,5%, no mesmo 

período, conforme demonstra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Taxa anual de crescimento PIB – Brasil e Santa Catarina 

 
Fonte: IBGE, 2013. 
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No tocante as exportações catarinenses, elas subiram da casa dos US$ 3,7 bilhões, em 

2001, para US$ 8,9 bilhões, em 2014. Merecem destaque, na pauta exportadora catarinense, 

os produtos dos agronegócios, que são responsáveis por 61,53% das exportações totais do 

estado, perfazendo um faturamento de US$ 4,7 bilhões, em 2015. Entre 2003-2014, enquanto 

as exportações totais catarinenses cresceram de US$ 3,7 bilhões para US$ 8,9 bilhões, as 

exportações do agronegócio cresceram de US$ 2,4 bilhões para US$ 5,8 bilhões, conforme 

demonstra o Gráfico 2. A queda mais acentuada das exportações catarinenses ocorreu em 

2009 em virtude da crise do subprime americana (GONÇALVES, 2008). No entanto, cabe 

destacar que, apesar do crescimento das exportações catarinense, vem ocorrendo ―uma 

perigosa deterioração das relações comerciais de Santa Catarina com o mundo‖ 

(MAMIGONIAN, 2011, p. 464)
5
. 

 

Gráfico 2 – Exportações Totais e do Agronegócio de Santa Catarina em US$ (1000) 

 
Fonte: MDIC, 2014 

 

No campo social o impacto dessas reestruturações foi marcante em quase todos os 

setores. A mineração de carvão, que empregava treze mil trabalhadores no fim dos anos de 

1980, passou, em 2005, a empregar 3,6 mil trabalhadores (MAMIGONIAN, 2011). Em 

Blumenau, o setor têxtil, que empregava quarenta mil trabalhadores no fim dos anos de 1980, 

                                                 
5
A participação das exportações catarinenses no total da exportação brasileira, que era de 5,1%, em 2001 (5º 

maior exportador brasileiro), reduziu-se para 3,54%, em 2011 (10ª posição no ranking dos estados exportadores).  

Essa queda de participação deriva do aumento das exportações de minério de ferro (Espírito Santo e Pará), soja 

(Mato Grosso) e produtos químicos e celulose (Bahia). Ademais, enquanto entre 2003-2014, as exportações 

catarinenses subiram de US$ 3,7 bilhões para US$ 8,9 bilhões, as importações cresceram de US$ 993 milhões 

para US$ 16 bilhões, resultando em saldo negativo de US$ 7,0 bilhões, em 2014.  Ressalta-se que, apesar de os 

produtos manufaturados ainda constituírem a maior parte dos produtos exportados pelo Estado (51,9%), nos 

últimos anos, ocorreu importante crescimento das exportações de produtos básicos.  



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1342 

passou a empregar 25.000 em 2000 (SIEBERT, 2006). No setor eletro-metal-mecânico, entre 

1990-2000, várias empresas reduziram o número de postos de trabalho.  

Já no setor agroindustrial, se a Sadia reduziu o número de empregados de 8.355 em 

1992, para 7.205 em 1998, o grupo Chapecó diminuiu os postos de trabalho de 4.339, em 

1991, para 2.856, em 1999. Nos agronegócios dentro da porteira, apesar de não ocorrerem 

significativas alterações na estrutura fundiária, houve considerada redução do número de 

produtores integrados. Entre 1985-1998, a quantidade de produtores integrados diminuiu 

43,5% (MIRANDA, 2005)
6
. 

 O impacto espacial manifestou-se no deslocamento dos investimentos para novas 

áreas do território catarinense, promovendo o surgimento de novas aglomerações industriais e 

de serviços. Uma delas ocorrida em torno das áreas portuárias de Itajaí, São Francisco do Sul, 

Imbituba e Itapoá, com a instalação e concentração de empresas de logística portuária. A 

outra ocorreu em torno das indústrias automobilísticas, que se instalaram, respectivamente, 

em Joinville, Araquari e Garuva. Essas unidades impulsionaram a emersão de novas 

empresas, em um efeito multiplicador do tipo ―bola de neve‖, constituindo assim economias 

de aglomeração dinâmicas (TINOCO, 2003).  

O efeito ―bola de neve‖ fizeram-se ainda no setor de turismo, hotelaria, eventos, 

construção civil, construção naval e a indústria de alta tecnologia e os parques tecnológicos. A 

partir dos anos de 1980, Florianópolis entra definitivamente na rota turística brasileira e como 

centro dos negócios e eventos (SANTOS, 2012). Entre as décadas de 1980 e 1990, muitas 

empresas passaram a atuar no setor da construção civil da Grande Florianópolis (CAMPOS, 

2009). As experiências de criação de parques e incubadoras tecnológicos em Santa Catarina 

constituíram três grandes centros de informática (Blumenau, Joinville e Florianópolis) 

(KANITZ, 2013) 

A emersão de novas atividades produtivas afetou a dinâmica da População 

Economicamente Ativa (PEA) do estado de Santa Catarina, bem como a distribuição setorial 

e regional do PIB. Se, em 1980, a região de Chapecó era a segunda maior em termos de PEA, 

em 2000, ela assume a quarta colocação, enquanto a região de Florianópolis passou a ser a 

primeira, seguida de Joinville e Blumenau.  

                                                 
6
Testa et al. (1996) esclarecem que, dos 67 mil suinocultores existentes em 1980, restavam apenas 25 em 1995. 

Em 2002, estimavam-se apenas quinze mil suinocultores (LINS; COLETTI, 2010). Na entrevista realizada com 

o Presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, verificou-se que hoje há oito mil suinocultores, 

sendo apenas 15% deles independentes (Entrevista realizada com o presidente da ACCS, Concórdia, outubro de 

2016). 
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Para alguns municípios, os resultados do desempenho do PIB também surpreendem. 

Entre 2003-2011, enquanto o PIB de Itajaí teve um crescimento ao ano de 41%, o de Joinville 

foi de 20,30% e o de Florianópolis foi de 17,25%. A taxa de crescimento em Navegantes foi 

da ordem de 36%, contra 37,4% do município de Palhoça. Essa tendência manteve-se também 

ao longo do período 2003-2011. O crescimento de Itajaí, com apenas 2,9% da população do 

estado, foi de  369%, contra 337% de Palhoça, 326% de Navegantes e 277% de Imbituba. O 

impacto territorial fizeram-se ainda na dinâmica populacional. Enquanto nos últimos trinta 

anos a população de Santa Catarina multiplicava-se 3,7 vezes, a dos municípios do litoral 

multiplicava-se 4,6 vezes (ESPÍNDOLA, 2015). Em contrapartida, as regiões do planalto 

foram as que mais perderam população.  

 

Considerações Finais 

 

Com base no exposto, pode-se concluir que o processo de ocupação do território 

catarinense resultou na constituição de grandes regiões geoeconômicas, a saber: a área do 

Planalto, o litoral açoriano; a área carbonífera do Sul; a área de imigração alemã; e a área do 

Oeste catarinense. Nessas regiões, emergiram estruturas produtivas 

especializadas/diversificadas, que não mediram esforços com a finalidade de se integrar ao 

mercado nacional e mundial. Entretanto, nos anos de 1990, essas atividades produtivas 

passaram por um intenso processo de reestruturação técnico-econômica. 

Ressaltou-se que no período pós 1990, enquanto alguns setores fizeram investimentos 

em processo e produtos outros passaram por uma intensa reestruturação patrimonial.  

Afirmou-se que essas reestruturações técnico-econômicas, iniciadas nos anos de 1990 

e continuadas pós-2000 tiveram impactos econômicos, sociais e territoriais. Do ponto de vista 

econômico, Santa Catarina perdeu participação em alguns mercados e adentrou em outros. Do 

ponto de vista social, o desemprego, a redução do sistema de integração (suíno) e o 

deslocamento populacional foram os reflexos mais sentidos. Além do deslocamento de 

atividades produtivas emergiram novas aglomerações urbanas.  
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Resumo:O presente trabalho tem o intuito entender a territorialidade festiva ligada a exploração comercial na 

Festa de São Bendito em Machado-MG. Ao longo do espaço-tempo a festividade vem se transformando. 

Consequentemente surge em seu meio uma feira que já chegou a ter por volta de 1.500 barracas e atualmente 

conta com cerca de 300. Na composição territorial existem diversas territorialidades nos espaços sagrados e 

profanos, sendo o de exploração comercial um deles. Logo, é nessa territorialidade que se concentra o trabalho, 

sendo parte de uma pesquisa mais ampla sobre a territorialidade e a cultura da Festa de São Benedito em 

Machado-MG. Para o desenvolvimento e constituição do presente trabalho foi indispensável uma revisão 

bibliográfica sobre a história da Festa e suas transformações, bem como a realização de entrevistas com os 

barraqueiros presentes na festividade. Portanto, há o objetivo de compreender a organização do espaço comercial 

o classificando nos circuitos da Economia de Santos (2004). 

Palavras-chaves:Territorialidade; economia; Conflito 

 

 

Resumen:El presente trabajo tiene el propósito de entender la territorialidad festiva ligada a la explotación 

comercial en la Fiesta de São Benedito en Machado-MG. A lo largo del espacio-tiempo la festividad viene 

transformándose. En consecuencia surge en su medio una feria que ya llegó a tener alrededor de 1.500 barracas y 

actualmente cuenta con cerca de 300. En la composición territorial existen diversas territorialidades en los 

espacios sagrados y profanos, siendo el de explotación comercial uno de ellos. Por lo tanto, es en esa 

territorialidad que se concentra el trabajo, siendo parte de una investigación más amplia sobre la territorialidad y 

la cultura de la Fiesta de São Benedito en Machado-MG. Para el desarrollo y constitución del presente trabajo 

fue indispensable una revisión bibliográfica sobre la historia de la Fiesta y sus transformaciones, así como la 

realización de entrevistas con los comerciantes presentes en la festividad. Por lo tanto, hay el objetivo de 

comprender la organización del espacio comercial lo clasificando en los circuitos de la Economía de Santos 

(2004). 

Palabras clave:Territorialidad; economía; Conflicto. 

 

 

Introdução 

 

O primeiro registro histórico escrito da Festa de São Benedito é referente ao ano de 

1914. A festividade foi realizada devido a força popular tendo na população negra a principal 

responsável pela sua materialização (REBELLO, 2006). O município de Machado está 

situado na Mesorregião sul/sudoeste do estado de Minas Gerais. No último censo 

demográfico realizado no ano de 2010 havia uma população de 38. 638 habitantes (IBGE, 

2017).A emancipação do município foi referente ao ano de 1881, em consequência do término 

do ciclo do ouro (SILVA, 2001). Contudo, somente no ano de 1923 a toponímia passou a ser 

Machado. (PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO-MG, 2018).  
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A Festa de São Benedito desde a década de quarenta do século vinte ocorre 

tradicionalmente no mês de agosto em sua segunda quinzena (GONÇALVES E REIS, 1979). 

A manifestação cultural possui em seu cerne um elo com a cultura afro-brasileira e a Igreja 

Católica. No decorrer dos anos o âmago festivo sofreu diversas transformações modificando o 

que era tido como pequena festividade, relacionada a uma população periférica, na maior e 

mais tradicional Festa de Machado-MG.  

Como consequência a territorialidade festiva se tornou mais complexa, o que no início 

era organizado por ação popular e pela paróquia, com o passar do tempo e com interesses 

financeiros foi se tornando mais propícia a investimentos. Pode-se entender as décadas de 60 

e 70 do século XX como um ponto de ruptura entre a Festa modesta e uma nova festividade, 

mais aberta ao viés mercantilista. 

Nos anos 80 do século XX, há o surgimento da Associação dos Congadeiros Tio 

Chico com o intuito de fazer uma representação política dos Congadeiros da cidade. Com o 

registro ou ―tombamento‖ como muitos gostam de falar no ano de 2010 a Festa se tornou 

Patrimônio Cultural Imaterial do Povo Machadense. Posteriormente, a prefeitura passou a ser 

uma organizadora formulando um ―tripé‖ composto pela: Associação dos Congadeiros Tio 

Chico, Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio e Prefeitura municipal de Machado-MG. 

Perante a todo esse cenário de transformação, paulatinamente foram se instalando no 

município durante os dias festivos os barraqueiros, ou seja, vendedores ambulantes que 

durante o período festivo se hospedam na cidade fazendo comércio de díspares produtos 

desde vestimenta, produtos eletrônicos, utensílios domésticos, entre outros produtos,  

formulando uma territorialidade e participando do jogo de poderes existentes na produção 

territorial da Festa. 

O presente trabalho tem o objetivo de entender a feira presente na festividade e 

principalmente seu caráter econômico, relacionado aos circuitos da economia de Santos 

(2004),analisando sua estruturação, territorialidade e importância na configuração atual da 

Festa de São Benedito em Machado-MG. Para determinado fim, foram investigados os 

seguintes elementos: formalidade no vínculo empregatício, relação consanguínea dos 

trabalhadores nas barracas, origem das mercadorias, variação de preços, entre outros 

elementos.  
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Metodologia 

 

Para o início da pesquisa foi indispensável à realização de uma revisão bibliográfica 

onde houve o intuito de entender a história da Festa de São Benedito em Machado-MG e sua 

dinâmica através do espaço-tempo. As consultas foram realizadas na Biblioteca municipal de 

Machado-MG, Casa da Cultura do município de Machado-MG, Jornal Folha Machadense e 

Associação dos Congadeiros Tio Chico em Machado-MG. Para mais, foi necessário realizar 

pesquisa no campo teórico abordando os diversos conceitos aqui explorados como: sagrado e 

profano, território e territorialidade, poder e cultura e os circuitos da economia dos países 

subdesenvolvidos.   

Para análise dos Circuitos da Economia de Santos (2014) foram realizadas entrevistas 

com os barraqueiros através de uma amostra referente 20% dos comerciantes ali presentes em 

seus diversos seguimentos como: vestimentas, eletrônicos, utensílios domésticos, entre outros. 

No ano de 2016 havia aproximadamente 300 barraqueiros, por conseguinte, sendo realizadas 

60 entrevistas.  

As entrevistas referentes a esse setor foram concebidas através de um questionário 

tendo como duração média 15 minutos, não podendo ser muito demorado devido aos 

entrevistados estarem trabalhando e a possibilidade de aparecer algum comprador no 

momento. Além do mais, houve o desenvolvimento de figuras e gráficos com a intenção de 

demonstrar a manifestação do Circuito de Santos (2004) na Festa de São Benedito sua 

territorialidade e complexidade festiva. 

 

A Festa de São Benedito em Machado-MG e sua complexidade 

 

Ao analisar uma festividade religiosa como a de São Benedito, se torna necessário 

compreender a religião e sua abordagem espacial na geografia, investigando os espaços 

sagrados e profanos existentes em seu território (ROSENDAHL, 1999). O espaço profano só 

existe em relação ao espaço sagrado não obtendo esta referência sucumbi em sua inexistência 

(ROSENDAHL, 2012). São possíveis de observar três tipos de espaços profanos sendo eles: 

―[..] o profano diretamente vinculado ao sagrado, o espaço profano indiretamente vinculado 

ao espaço sagrado e o espaço profano remotamente vinculado ao a espaço sagrado‖ 

(ROSENDAHL, 2006, p. 124).  
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A feira referente ao estudo está situada em um espaço profano diretamente vinculado 

ao espaço sagrado. É uma territorialidade muito importante, perante as outras existentes na 

constituição do território festivo. O território não pode ser encarado apenas como um espaço 

de governança. Por isso, é necessário analisar como se constituem os interesses, as ações, 

relações e conflitos que podem existir entre instituições e territórios (FERNANDES, 2015).  

O território é constituído através da relação desigual da força onde se envolve tanto a 

subordinação política como econômica do espaço. Sendo assim, não existe nele somente a 

manipulação do aspecto físico, mas também do elemento referente a identidade social 

(HAESBAERT, 2002). Segundo Souza (2015) observar o que se passa no cotidiano dos 

indivíduos há necessidade de uma escala reduzida, para que assim se possa analisar 

―fronteiras‖ que estejam relacionadas a uma rua ou até mesmo um fragmento de rua onde se 

pode ter um território – essa escala reduzida é chamada pelo autor como ―nanoterritório‖.  

Todo território está ligado a um contexto histórico, ou seja, possui uma história. Para 

compreender o território é necessário entender a relação social existente, pois, sem a mesma o 

território cai em sua inexistência (HAESBAERT, 2011). Além disso, a produção existente no 

território, seu consumo e troca são o que caracteriza a territorialidade (RAFFESTIN, 1993). 

Portanto, a territorialidade é um elemento intrínseco ao território. ―Nas territorialidades, há 

continuidades e descontinuidades no tempo e no espaço; as territorialidades estão intimamente 

ligadas a cada lugar: elas dão-lhe identidade e são influenciadas pelas condições históricas e 

geográficas de cada lugar‖ (SAQUET, 2015, p. 84). 

As relações sociais acontecem nas territorialidades da Festa, é onde o poder se 

manifesta resultante de dois polos que se fazem face a face ou que estejam em discordância, 

criando o campo do poder que é definido segundo Raffestin (1993) como uma combinação de 

energia e informação visando o controle e a dominação da situação. ―O poder não é um objeto 

natural, uma coisa; é uma prática social e como tal, constituída historicamente‖ 

(FOUCAULT, 2017, p. 12). Ademais, o poder não pertence a ninguém, ele é exercido através 

de uma ação e está presente em todas as camadas sociais, ora podendo ser exercido por 

alguém sendo essa mesma pessoa submissa a ele em outro momento (FOUCAULT, 2017).  

O espaço profano ligado à manifestação comercial, denominada pelos Congadeiros 

como área de exploração econômica possui grande capacidade de atrair pessoas para a 

festividade, sendo, assim, grande difusor da popularidade festiva hodierna. Em consonância 

com Rebello (2006) a Festa de São Benedito já chegou a ter por volta de 1.500 barraqueiros 
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compondo sua estrutura, atualmente o número foi reduzido para aproximadamente 300
1
. 

Redução ocorrida devido a melhora da estrutura festiva, atuação do poder público no controle 

e procedimento de instalação das barracas no período da Festa de São Benedito em Machado-

MG. 

 

A questão econômica 

 

A Festa de São Benedito possui em sua territorialidade um campo econômico bem 

diversificado e atrativo, com uma infinidade de produtos a serem vendidos em uma feira. É 

possível compreender através dos circuitos de Santos (2004) esta organização, classificando a 

mesma em inferior ou superior de acordo com o autor.  

Para Santos (2004) há dois circuitos na economia dos países subdesenvolvidos sendo: 

o circuito superior e o circuito inferior, conforme mostra a quadro 1.  

 

Quadro 1 - Características dos dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos 

 Circuito Superior  Circuito Inferior 

Tecnologia  

Organização  

Emprego 

Assalariado 

Estoques 

 

Preços  

 

Crédito 

 

Margem de lucro 

 

 

Relação com a clientela 

 

Custos fixos  

Publicidade  

Reutilização dos bens 

Ouverhead capital 

Ajuda Governamental 

Dependência direta do exterior  

 

Capital intensivo 

Burocrática 
Importantes 
 
Dominante  
Grande estoque  
Alta qualidade 
 
Fixos (em geral) 
 
 
 
Bancário e institucional  
 
 
Reduzido por unidade, mas importante 
pelo volume de negócio (exceção 
produtos de luxo) 
Impessoais e/ou com papéis 
 
 
Importantes 
Necessária  
 
Nula 
Indispensável  
 
Importante  
 
Grande atividade voltada para o exterior  

Trabalho intensivo 

Primitiva 
Reduzidos 
 
Volumoso 
Não-obrigatório, pequena quantidade – 
qualidade inferior 
Submetido à discussão entre comprador 
e vendedor (haggling) 
 
Pessoal não-institucional  
 
Elevado por unidade, mas pequena em 
relação ao volume de negócios  
 
 
Diretas e personalizadas  
 
 
 
 
Desprezíveis  
Nula 
 
Frequente  
Dispensável 
 
Nula ou quase nada  
 
Reduzida ou nula  

Fonte: SANTOS, 2004, p. 44. 

                                                 
1
Ano de 2016. 
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De acordo com o quadro 1 no circuito superior da economia há maior sistematização, 

culminando em demasiada burocratização e capital volumoso. Já o circuito inferior da 

economia possui um mercado informal onde se tem maior proximidade entre vendedor e 

freguês/comprador, podendo ser escasso de modernidade e possuir pequena dimensão e 

capital reduzido. 

Segundo Corrêa e Rosendahl (2010) a questão ligada à economia e à cultura se faz 

presente, considerando a ligação entre o espaço sagrado e profano. Entender esta questão se 

torna importante devido ao fato do aspecto econômico ser relevante na história da Festa e hoje 

constituir uma territorialidade, difusora de poder que paulatinamente foi se estruturando e 

adentrando o território.  

Portanto, existe uma penetração do capital na manifestação cultural estabelecendo um 

domínio do gosto culminando na homogeneização, um mercado de massa. Por conseguinte, o 

capitalismo cria imagens e símbolos que são propagados. Os espaços efêmeros se tornam um 

atrativo, sendo, assim, explorado e apropriado pelo capital para suas finalidades (HARVEY, 

2009).  

Logo, a Festa de São Benedito no município de Machado-MG possui grande atração 

para o Capital o que pode causar ao longo do tempo, conforme mostra Claval (2014), 

mutações e até mesmo revoluções culturais em sua estruturação podendo ser no último caso 

danoso a toda sua representatividade histórica e tradicional. Por isso, se torna importante 

entender a territorialidade e sua dinâmica ligada a Festa.  

 

Manifestação do circuito inferior da economia na Festa de São Benedito em Machado-

MG: a consolidação de uma territorialidade 

 

Paulatinamente o comércio foi adentrando na territorialidade da Festa de São Benedito 

em Machado-MG. Hoje essa parte comercial tem grande importância para o desenvolvimento 

festivo, como supracitado a Festa já chegou a ter cerca de 1.500 barraqueiros. Atualmente, o 

número é bem menos expressivo, devido a burocratização e o planejamento existente para a 

instalação das barracas. Os barraqueiros aqui estudados se encontram na Rua Airton 

Rodrigues Leite, conforme mostra Figura 1, é onde se encontra a feira e grande parte da 

dinâmica econômica festiva.  

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1352 

Figura 1 - Manifestação do Circuito Inferior da Economia 

 
Fonte: Google Earth, organizado pelo autor, janeiro de 2018 

 

Para mais, cabe destacar que na figura 1 é possível perceber o principal território 

festivo de verde claro onde se encontram as múltiplas territorialidades, inclusive a 

territorialidade mais conflitante sendo destacada de verde escuro – condizente ao terreiro de 

São Benedito
2
. A área de estudo do presente artigo está localizado de azul na figura 1. Foram 

entrevistados 60 barraqueiros de diferentes seguimentos de vendas, ou seja, 20% do número 

total dos existentes no território. Com isso, obteve-se uma diversidade de dados referentes aos 

aspectos econômicos festivos relacionados à territorialidade, sendo possível a classificação 

dos circuitos econômicos de Santos (2004) segundo a organização econômica existente no 

local.  

Em média um barraqueiro gasta em torno de R$14.000,00 para se estabelecer na Festa 

de São Benedito em Machado-MG. Esta média é referente ao preço para se instalar e estoque. 

Obviamente que como se trata de uma média ela possui valores numéricos tanto para mais 

como para menos onde a menor quantia observada foi R$1.200,00 e a maior R$ 40.000,00. 

Tal discrepância se relaciona aos diferentes produtos existentes para a venda na feira, onde se 

pode conter pessoas vendendo: água, doces, produtos eletrônicos, vestimentas, entre outras 

mercadorias com grandes oscilações de preços.  

                                                 
2
Sobre os conflitos existentes no terreiro de São Benedito em Machado-MG, consultar: (CORRÊA E ALVES, 

2017).  
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A média de idade entre os barraqueiros entrevistados foi referente aos 39 anos. Cabe 

ressaltar que neste quesito há também uma grande variabilidade nas idades, sendo o mais 

jovem barraqueiro entrevistado com a idade de 18 anos e o mais maduro com 62 anos. Na 

área de exploração comercial ou profana há barraqueiros de diversos estados brasileiros e até 

mesmos advindos de outros países da América do Sul e Central. 

Buscou-se saber sobre o trabalhador qual o modelo empregatício mais comum, ou 

seja, se trabalha de forma independente
3
ou se possui algum vínculo como empregado ou 

qualquer outra forma formal ou informal. Cerca de 88,5% dos entrevistados disseram 

trabalhar de forma autônoma, conforme mostra o gráfico 1.   

 

Gráfico 1 - Barraqueiros independentes ou que trabalham para outros em porcentagem 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2016. 

 

Esta característica de não possuir um salário fixo é mais comum no circuito inferior da 

economia, onde o trabalhador está vinculado à informalidade ocasionando uma renda não fixa 

no final do mês. Inclusive, Santos (2004) mostra que no circuito inferior da economia o laço 

de consanguinidade se faz presente sendo comum encontrar membros da família trabalhando 

geralmente em ―negócios‖ familiares.  

Quando perguntado sobre o vínculo consanguíneo entre os trabalhadores que 

compõem a barracas comerciais no gráfico 2 foi revelado que 60% dos entrevistados estavam 

trabalhando com seus familiares, os que responderam trabalhar com outros foram 31,42% e 

8,58% falaram que trabalham sozinhos.  

                                                 
3
Por conta própria. 
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Gráfico 2 - Barraqueiros e o vínculo consanguíneo 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2016. 

 

Consequentemente, temos no gráfico 2 outra característica referente ao circuito 

inferior da economia, onde segundo Santos (2004) há grande presença familiar. Os 31,42% 

que se referiram a categoria outros podem estar relacionados a: amigos, colegas, somente 

funcionário sem relação de amizade, enfim possui grande variedade de relações.  

Sobre as origens dos produtos vendidos na Festa de São Benedito em Machado-MG, 

foi observado que a maior parte dos barraqueiros vende tanto produtos nacionais como 

importados. Em grande escala os produtos chineses estão sempre presentes. Desse modo, 

cerca 51,44% dos entrevistados falaram que trabalham tanto com importados e nacionais, 

42,85% disseram somente trabalhar com produtos nacionais e 5,71% somente importados.  

Muitos barraqueiros quando perguntado sobre a origem dos produtos não se sentiram à 

vontade em responder. Majoritariamente os produtos vendidos não possuem notas fiscais, 

portanto, houve um desconforto em relação a pergunta. Mas, esta questão permite entender 

que as origens dos produtos estão relacionadas a um comércio informal, livre de taxas e 

impostos sobre as mercadorias. Por isso, um acanhamento em dizer, podendo até mesmo 

terem faltado com a verdade.  

Os preços dos objetos vendidos pelos barraqueiros durante a festividade não se 

mantém estável. Grande parte têm o costume de baixar os custos dos produtos de acordo com 

a proximidade dos dias finais da Festa, cerca de 57,14% dos entrevistados disseram possuir 

essa prática e 42,86% falaram não ter o hábito de baixar. 
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Muitos dos barraqueiros que não possuem o hábito de diminuir o preço com o decorrer 

da Festa alegaram que seus produtos já se encontram acessíveis e os mantém assim durante 

toda a festividade. Quando perguntado sobre a crise e o seu efeito na venda foi dito por um 

dos entrevistados: ―para quem tem preço não existe crise‖. Portanto, não tem o porquê 

abaixar, sendo que o preço já se encontra em uma condição inferior ao que existe na cidade. 

 Também é notória a pechincha existente e a negociação constante entre comprador e 

vendedor – como de costume a negociação sempre começa em um valor X, podendo ser 

abaixado através da conversa entre comprador e vendedor para um preço Y. Devido a isso, 

mais uma característica referente ao circuito inferior da economia de Santos (2004).  

O uso do cartão de crédito e débito também foi abordado, consequentemente sendo 

perguntado para os entrevistados se costumam utilizar o cartão como forma de recebimento 

ou se somente trabalham com dinheiro em espécie. Conforme mostra o gráfico 3, grande parte 

tem oferecido a opção de pagamento através do cartão de crédito e débito sendo 63,30% dos 

entrevistados e 36,70% trabalham somente com dinheiro em espécie.  

 

Gráfico 3 - Formas de pagamento 

 
Fonte: Trabalho de campo, agosto de 2016. 

 

Conforme é visto no gráfico 3 para maior parte dos barraqueiros entrevistados o uso 

do cartão de crédito e débito já se tornou uma realidade. O uso da máquina de cartão na 

festividade não acontece somente de forma singular, há o uso compartilhado. Esta tecnologia 

é mais atrelada ao circuito superior, mas isso nos permite entender que a estruturação do 

circuito econômico também possui mutação, onde alguma característica de um pode aparecer 
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em outro. Logo, a maior parte dos entrevistados conta com a possibilidade de utilizar em suas 

barracas máquinas de cartões, mesmo que seja compartilhada com amigos ou familiares 

também barraqueiros. 

 

Considerações Finais 

 

A Festa de São Benedito em Machado-MG teve em seu cerne diversas mutações. 

Mutações essas que culminaram no surgimento de novas territorialidades tanto na parte 

profana como na sagrada. A territorialidade ligada à parte comercial se desenvolveu de forma 

descontrolada chegando a ter mais de mil barraqueiros na festividade sendo hoje o número 

bem menor, contudo encarecendo e aumentando as exigências para se instalarem. 

Por meio das entrevistas e das análises dos dados foi perceptível que a feira existente 

na Festa de São Benedito em Machado-MG está inserida no circuito inferior da economia de 

Santos (2014), onde os barraqueiros entrevistados possuem em maior parte um trabalho 

informal. O capital circunscrito aos barraqueiros não são de valores elevados e possui grande 

variabilidade de acordo com o produto vendido pelo mesmo.  

Há uma aproximação entre clientes e barraqueiros onde a pechincha é livre, 

característica do circuito inferior da economia. Adiante, os preços não são fixos, muitos 

barraqueiros diminuem os preços com o decorrer dos dias festivos. A tecnologia já vem 

adentrando esse meio, evidenciando a sua chegada ao circuito inferior, mesmo que para sua 

existência tenha algumas adaptações como o compartilhamento do aparelho. 

Consequentemente, entende-se que a feira existente na Festa de São Benedito em Machado-

MG é pertencente ao Circuito Inferior da Economia de Santos (2004) em seus aspectos 

estabelecidos por sua estruturação. 

Logo, a feira abordada se encontra no circuito inferior da economia. Uma 

territorialidade existente na festividade que hoje se torna importante devido a diversidade do 

público, aonde muitos vão para fazer compras tendo em vista que os produtos possuem preços 

mais acessíveis e livres para pechincha. Consequentemente, pode se dizer que a parte 

comercial da Festa é muito importante para o desenvolvimento da mesma. Mas, cabe ressaltar 

que existem conflitos entre as territorialidades festivas. Por isso, se torna necessário estudá-

los deixando uma pequena contribuição para a tradicional e secular Festa de São Benedito em 

Machado-MG. 
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Resumo:O objetivo do presente artigo é discutir a situação atual do setor sucroenergético no Brasil e como as 

dificuldades recentes desta atividade tem impactado os municípios envolvidos no circuito espacial produtivo 

sucroenergético, especialmente aqueles altamente dependentes economicamente da produção e/ou 

processamento da cana-de-açúcar. A onda de pedidos de recuperação judicial e da suspensão temporária e 

permanente de Unidades Agroindustriais Sucroenergéticas por todo o país têm ocasionado insegurança e 

vulnerabilidade dos lugares ligados à produção do setor, colocando em pauta a discussão da resiliência territorial 

dos municípios afetados. A problemática está ancorada nas implicações provocadas pela exacerbação da 

especialização regional produtiva de commodities agrícolas e dos efeitos da contínua centralização e 

financeirização do capital ocorrida nas últimas décadas nas principais atividades do agronegócio globalizado, 

como é o caso do setor sucroenergético. 

Palavras-chave:setor sucroenergético; resiliência territorial; especialização regional produtiva; agronegócio 

globalizado. 

 

 

Resumen:El objetivo del artículo es analizar de la situación en curso del sector agroenergético de la caña en 

Brasil y como las dificuldades recientes de esta actividad tienen impactado los distritos municipales involucrados 

en el circuito espacio productivo, especialmente ésos muy dependientes económicamente de la producción y/o la 

procesamiento de la caña de azúcar. Lo incremento de los pedidos de la recuperación judicial y de la suspensión 

temporal y permanente de unidades agroindustriales ha resultado en inseguridad y vulnerabilidad de los lugares 

conectados a la sección, poner lo debate sobre elasticidad territorial de los distritos municipales. El problema es 

vinculado en las implicancias provocadas por la exacerbación de la especialización regional productiva de 

productos primarios agrícolas y de los efectos de la centralización ininterrumpida y financeirização de la capital 

ocurrió en las últimas décadas en las actividades principales del globalizado de agronegócio, como es el caso del 

sector agroenergético de la caña. 

Palabras Claves:sector agroenergético de la caña; elasticidad territorial; especialización regional productiva; 

globalizado de agronegócio. 

 

 

Introdução 

 

Na presente década o setor sucroenergético, uma das principais atividades do 

agronegócio globalizado brasileiro, está passando por grandes dificuldades financeiras e 

produtivas em decorrência de vários fatores, como o alto endividamento dos agentes 

produtivos, a redução significativa do crédito público (sobretudo de recursos do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES), o controle de preços da 

                                                 
1
Artigo produzido de pesquisa com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), processo n° 2017/15377-3. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1359 

gasolina pelos últimos governos, as oscilações desfavoráveis dos preços internacionais de 

açúcar e a estagnação do crescimento econômico e do consumo do mercado nacional. A 

situação tem se agravado desde os desdobramentos da crise econômica e financeira 

internacional de 2007-2008 (HARVEY, 2011), quando vários empresários do setor haviam 

contraído dívidas em dólar e obtiveram altos prejuízos com a especulação financeira em 

derivativos, além da falência de vários fundos de investimento que tinham aportado recursos 

na atividade de açúcar e etanol (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012). 

Desde 2008, mais de 100 Unidades Agroindustriais Sucroenergéticas (UAS) fecharam 

no país, sendo várias que haviam entrado com pedido de recuperação judicial e não 

conseguiram manter a produção. Atualmente um grande número dessas indústrias se 

encontram paradas em processo de recuperação judicial ou em falência, o que tem afetado 

negativamente vários municípios envolvidos no circuito espacial produtivo sucroenergético, 

causando desemprego, fechamento de outras empresas (indústria e serviços), diminuição da 

renda dos habitantes, colapso do comércio local e queda brusca da arrecadação fiscal das 

prefeituras. A situação é particularmente mais grave em municípios que possuem baixo 

patamar demográfico, reduzida diversificação econômica e elevada especialização e 

dependência à produção e/ou processamento da cana-de-açúcar, expressando uma alta 

vulnerabilidade territorial (CAMELINI; CASTILLO, 2012). 

Nesse sentido, o objetivo do presente texto, que advém de uma pesquisa de Doutorado 

em andamento (2017-2020) desenvolvida no Departamento de Geografia da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP),é discutir a situação atual do setor sucroenergético no 

Brasil e como as dificuldades recentes desta atividade tem impactado os municípios 

envolvidos no circuito espacial produtivo sucroenergético, especialmente aqueles altamente 

dependentes economicamente da produção e/ou processamento da cana-de-açúcar. Para tanto, 

consideramos importante colocar em pauta a discussão sobre a resiliência territorial dos 

municípios sucroenergéticos, com o propósito de pensar como as distintas características 

geográficas regionais e as formas de uso do território influenciam nas possibilidades que cada 

um desses municípios possuem de resistirem, responderem e de se recuperarem da crise 

sucroenergética local, identificando os fatores de menor resiliência e, portanto, que os tornam 

mais vulneráveis. 
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A situação do setor sucroenergético no Brasil pós anos 2008: uma suposta crise? 

 

A partir da primeira década do século XXI o setor sucroenergético passou por um 

novo ciclo de crescimento no Brasil, com o aquecimento dos mercados externo de açúcar e 

interno de etanol e a ascensão da bioeletricidade. A emergência dos veículos flexfuel na frota 

automobilística e as expectativas da commoditização do etanol foram os principais estímulos 

para a retomada da expansão do setor desde o período em que vigorou o Programa Nacional 

do Álcool (PROALCOL) nas décadas de 1970 e 1980 (LEMOS et al., 2015; RAMOS, 2016). 

A gradativa desregulamentação estatal e a reestruturação produtiva que vem ocorrendo desde 

1990 foram fatores que levaram à reorganização do capital no setor e à propagação de novos 

investimentos, via fusões e aquisições (F&A) ou associações (joint-ventures), protagonizadas 

por grandes corporações nacionais e transnacionais. 

A conjuntura econômica favorável (entre 2003 e 2007) e a maior presença de agentes 

fortemente capitalizados e financeirizados permitiu grandes investimentos na implantação de 

novas unidades agroindustriais sucroenergéticas (greenfields) e ampliação/modernização das 

já existentes (brownfields), melhorias nas infraestruturas logísticas (ferrovias, dutovias, 

terminais de etanol e açúcar, portos), além da mecanização das operações agrícolas e 

expansão geográfica das lavouras canavieiras (CGEE, 2009). Algumas porções do território, 

como na chamada Região Centro-Sul (que hoje concentra mais de 90% da produção nacional 

de cana-de-açúcar e seus derivados industriais, segundo o UNICADA, 2018), se constituíram 

em estratégicos vetores de expansão originados de São Paulo, sobretudo em áreas do domínio 

morfoclimático do Cerrado (AB‘SABER, 2001; CASTILLO, 2015). 

Porém, esse ciclo vertiginoso de crescimento logo mudou com a crise econômica e 

financeira internacional de 2007-2008 (HARVEY, 2011), que trouxe sérias dificuldades ao 

setor sucroenergético. A falta de crédito no mercado (custeio e investimentos), o aumento dos 

endividamentos, a redução dos preços das commodities (como o açúcar) e o congelamento do 

preço da gasolina pelo governo brasileiro
2
, foram algumas das razões que levaram dezenas de 

UAS à falência ou à paralisação temporária de suas atividades, especialmente aquelas menos 

eficientes e controladas por grupos pouco capitalizados (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 

2012; SANTOS et al., 2016). Podemos observar na Figura 1 que 126 novas UAS foram 

                                                 
2
Houve o congelamento do preço da gasolina por política de contenção inflacionária do governo federal entre 

2011 e 2015, impedindo o reajuste do etanol combustível conforme alinhamento dos custos de produção 

(VALOR ECONÔMICO, 2017). 
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implantadas no país entre 2005 e 2010, enquanto outras 111 paralisaram suas atividades 

temporária ou permanentemente entre 2008 e 2017 (perda de 121 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar por safra na capacidade de moagem nacional), revertendo a tendência de 

expansão do setor e afetando negativamente diversos municípios dependentes da atividade 

sucroenergética. 

 

Figura1 - Brasil: número de UAS implantadas, fechadas e reativadas e variação da capacidade 

instalada, 2005-2017 

 
Fonte: EPE (2018, p. 29). 

 

A crise também acirrou as operações de F&A no setor sucroenergético, que se 

tornaram mais numerosas a partir de 2008
3
. Muitas UAS, distribuidoras de combustíveis e 

empreendimentos logísticos foram parcialmente ou integralmente adquiridos por grandes 

grupos do agronegócio e de outros ramos (energia, química, financeiro), especialmente de 

origem estrangeira, acelerando o processo de concentração e centralização do capital 

(SPADOTTO, 2015; PITTA, 2016) e internacionalização do setor (PINTO, 2011; PITTA et 

al., 2014). Muitas UAS foram adquiridas inclusive para serem fechadas (NOVACANA, 

2013), como forma de diminuir a concorrência, enxugar custos fixos dos grupos controladores 

e redirecionar a produção agrícola para a moagem em outras unidades mais eficientes. Desta 

forma, é possível que a crise momentânea possa estar gerando o aprofundamento da 

centralização do capital no setor sucroenergético, conforme já discutiram Spadotto (2015) e 

Pitta (2016). 

                                                 
3
Segundo dados da KPMG (2016), entre os anos 2000 e 2017 foram registradas 173 operações de F&A no setor 

sucroenergético, sendo que mais da metade (97 operações) ocorreram a partir de 2008. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1362 

Apesar da lenta recuperação que o setor vem exibindo nos últimos anos (reativação de 

UAS, Gráfico 1), as dificuldades continuam se perpetuando devido à atual crise política e 

econômica pelo qual vem passando o país desde 2015 (ROSSI; MELLO, 2016), que culmina 

na diminuição do consumo de açúcar e etanol combustível pelas famílias e indústrias, na 

redução dos recursos disponibilizados pelo BNDES (de R$ 6,7 bilhões para próximo de R$ 2 

bilhões entre 2014 e 2016) (BNDES, 2017) e no acúmulo do endividamento do setor. Estima-

se que o setor sucroenergético brasileiro tenha fechado a safra 2016/2017 com uma dívida 

total próxima de R$ 100 bilhões (ESTADÃO, 2017). Outra questão é a queda do preço 

internacional do açúcar em 2017 e 2018, que chegou no menor patamar em 10 anos, 

diminuindo drasticamente a remuneração das usinas (NOVACANA, 2018). Esse cenário tem 

levado vários grupos ou UAS com elevado déficit financeiro a acordos para o parcelamento 

do pagamento das dívidas na forma de recuperação judicial, cujo insucesso gerou, na maioria 

das vezes, o encerramento definitivo das operações agroindustriais, conforme já observado em 

vários casos desde 2005 (NOVACANA, 2016; 2017). 

Outro aspecto que demonstra uma suposta crise do setor sucroenergético é a 

estagnação do crescimento da produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol no Brasil, 

conforme podemos observar na Figura 2. De acordo com dados da UNICADATA (2018), 

desde a safra 2013/2014 a produção de cana-de-açúcar se manteve entre 640 e 650 milhões de 

toneladas, havendo inclusive decréscimo nas últimas três safras. O mesmo ocorreu com o 

açúcar, cujo patamar de produção se manteve entre 35 e 38 milhões de toneladas desde a safra 

2010/2011, não havendo crescimento significativo até aqui. Já o etanol sofreu leve queda de 

produção entre as safras 2015/2016 e 2017/2018, de 30,2 milhões para 27,8 milhões, muito 

em função da melhora do preço internacional do açúcar durante alguns meses de 2016 e 

2017
4
, diminuindo a preferência das UAS pela produção do etanol. 

                                                 
4
Ver sobre a valorização do açúcar entre 2016 e 2017 na reportagem do Globo Rural (2017). 
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Figura 2 - Brasil: evolução da produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol, safras 2000/2001-

2017/2018 

 
Fonte: UNICADATA (2018). Organização: SANTOS, Henrique. 

 

Essa estagnação do crescimento da produção sucroenergética pode estar associada 

ainda à redução do ritmo de instalação de novas UAS, ou seja, da evolução dos investimentos 

no setor, e ao fechamento recente de UAS por todo país. Segundo reportagem do Valor 

Econômico (2018), atualmente 93 unidades estão sem operar, representando 21% do total de 

empresas e uma capacidade instalada de moagem de 98,9 milhões de toneladas de cana por 

safra (13% da capacidade nacional).Das UAS paradas, 25 se encontravam em recuperação 

judicial e 22 falidas, enquanto outras 46 estavam em situação jurídica regular, porém com as 

atividades de moagem suspensas. Neste caso, muitas deixaram de moer por falta de cana-de-

açúcar ou mesmo para reduzir custos de grandes grupos sucroenergéticos. A Raízen, por 

exemplo, manteve em 2018 duas UAS fechadas nos municípios de Araraquara/SP e Dois 

Córregos/SP
5
, e a Biosev fechou temporariamente a usina de Maracaju/MS e direcionou a 

cana para ser moída em duas unidades localizadas próximas a esta (no município de Rio 

Brilhante/MS), por possuírem maior capacidade produtiva
6

. Dentre os grandes grupos 

sucroenergéticos que se encontram em recuperação judicial estão as nacionais João Lyra, 

                                                 
5
Ver reportagem do NovaCana de 16/11/2017: Raízen paralisa duas usinas de SP por dois anos diante de 

escassez de cana. Disponível em: https://goo.gl/TbTwXn 
6
Ver reportagem do NovaCana de 09/11/2017: Biosev anuncia suspensão de atividades em usina de MS para 

reduzir custos. Disponível em: https://goo.gl/8zjw5P 
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Farias, Naoum, CBAA, Aralco, UNA, Unialco e Clealco,e as transnacionais Renuka, Infinity 

Bioenergy e Abengoa Bioenergia (NOVACANA, 2018). 

 

Impactos locais da crise e a pauta da resiliência territorial dos pequenos municípios 

envolvidos na produção sucroenergética 

 

A paralisação temporária ou permanente de UAS afeta negativamente os municípios 

que são dependentes do circuito espacial produtivo sucroenergético, especialmente aqueles de 

baixo patamar demográfico, de reduzida diversificação econômica e altamente dependentes da 

produção e processamento de cana-de-açúcar ou da produção de máquinas e equipamentos 

para a agroindústria sucroenergética (como é o caso de Sertãozinho/SP).Em 2018, do total de 

municípios que possuíam UAS instaladas no país (348), 61% deles tinham até 30 mil 

habitantes. 

A especialização das regiões e municípios envolvidos na produção sucroenergética são 

as principais razões para que haja, segundo Camelini; Castillo (2012), uma vulnerabilidade 

territorial. De acordo com Castillo (2013; 2015), devido à algumas características intrínsecas 

do setor sucroenergético, como a restrição ao armazenamento da matéria-prima
7
 e o ciclo 

econômico vegetativo
8
, as lavouras canavieiras precisam obrigatoriamente estar localizadas 

próximas às unidades de processamento. Desta forma, é fundamental que ocorra a 

implantação de uma extensa monocultura às adjacências das UAS, bem como a constituição 

de infraestruturas e serviços urbanos especializados para atender à produção e à logística da 

matéria-prima e de seus derivados industriais (etanol, açúcar e bioeletricidade). Tal situação 

inibe o compartilhamento das terras com outras atividades agrícolas e/ou pecuárias e causa 

forte dependência, sobretudo de pequenas cidades, à dinâmica da produção agroindustrial 

sucroenergética. Para Castillo (2013; 2015), o padrão de ocupação do agronegócio canavieiro 

promove a exacerbação da especialização regional (e territorial) produtiva, visto que esta 

                                                 
7
Devido à alta condição de deterioração da matéria-prima após a colheita, a cana-de-açúcar não pode ser 

armazenada, ao contrário do que ocorre com outros produtos agrícolas (milho, soja, café, etc.). O prazo 

adequado para a moagem e processamento industrial da cana é de até 48h, o que incorre na proximidade 

obrigatória da UAS com as áreas de cultivo (CASTILLO, 2013). 
8
A cana-de-açúcar permite várias safras após o plantio. Porém, a cada corte, o rendimento médio diminui 

consideravelmente, necessitando, a partir em média do quinto corte, ser replantada. Sendo assim, para garantir 

um rendimento médio adequado e o abastecimento da UAS, os espaços de cultivo devem ser extensos para 

manter um equilíbrio entre áreas de cana em reforma (solo em manejo para replantio), cana reformada (recém 

plantada), cana-planta (primeiro corte) e cana-soca (segundo corte ou mais) (CASTILLO, 2013). 
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atividade resulta em maior ―rigidez‖ e ―engessamento‖ do uso do solo rural e das atividades 

urbanas, isto é, do território municipal. 

Sendo assim, é emblemático que em casos de desativação temporária ou definitiva das 

UAS ocorra diversos impactos negativos nesses lugares, como a redução dos postos de 

trabalho, a diminuição da renda dos habitantes, o fechamento de empresas (indústria e 

serviços), o colapso do comércio local, a queda na arrecadação fiscal (quota parte municipal 

do ICMS, ISS), etc., estabelecendo-se um quadro de grande fragilidade e considerável 

vulnerabilidade territorial, com perda inclusive da autonomia econômica local (CAMELINI; 

CASTILLO, 2012). 

A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de UAS inativas em 2018 e que estão situadas 

em pequenos municípios cuja atividade canavieira possuía uma expressiva participação na 

área plantada, no valor da produção agrícola e nos empregos (em 2010, antes da paralisação 

das UAS). A interrupção das atividades agroindustriais causou vários problemas de ordem 

econômica, social e ambiental, resultando em grandes prejuízos às populações e governos 

locais. 

A falência da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA) em 2013 resultou em 

vários efeitos negativos aos municípios que abrigavam suas três unidades (Brasilândia/MS, 

Sidrolândia/MS e Icém/SP), que juntas geravam quase 2,5 mil empregos diretos em 2010 

(MTE, 2018). Outro grupo falido foi o João Lyra, que em 2012 desativou duas UAS em 

Canápolis/MG e Capinópolis/MG (além de outras três no Nordeste). Estes municípios tiveram 

suas economias desestabilizadas com a perda de 6 mil empregos diretos e indiretos, queda de 

60% da arrecadação fiscal e dívida estimada em quase R$ 10 milhões deixadas pelas 

empresas às prefeituras (JORNALCANA, 2014). Espírito Santo do Turvo/SP também sentiu 

os efeitos da crise, quando a Usina JJ, que respondia por 70% da arrecadação municipal e dos 

empregos, fechou as portas em 2013 e desempregou 1,2 mil funcionários (JCNET, 2014; 

MTE, 2018). O mesmo ocorreu com Flórida Paulista/SP, que teve redução de 1,5 mil do total 

de 3,6 mil empregos existentes no município em 2010, depois da desativação da Usina 

Floralco (MTE, 2018). A falência da Usina Decasa também eliminou 70% dos empregos de 

Marabá Paulista/SP, com a demissão de 1,4 mil funcionários em 2013 (MTE, 2018). Já 

Ibirarema/SP decretou estado de calamidade pública após o fechamento da Usina Pau D‘Alho, 

que demitiu quase 2 mil empregados em 2012. A arrecadação fiscal caiu 80% e mais de mil 
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dos 7,2 mil habitantes do município que trabalhavam ou eram fornecedores da UAS ficaram 

sem receber (SDECTI, 2015). 

 

Tabela 1 - Região Centro-Sul: UAS paradas (2018) e alguns indicadores de especialização territorial 

produtiva dos municípios, 2010 
Dados dos municípios e UAS Participação da cana-de-açúcar em 2010 (%) 

Município 

População 

estimada 

2018
(1)

 Grupo 
(2)

 

Capacidade 

de moagem 

(t/safra) 
(2)

 

Status 

Jurídico 
(2)

 

Área 

Municipal 
(1)

 

Área 

Agrícola 
(3)

 

Valor da 

produção 

agrícola 
(3)

 

Emprego 
(4)

* 

Canápolis/MG 12.025 João Lyra - F 11,4 80,9 55,0 57,1 

Capinópolis/MG 16.109 João Lyra 2.790.000 F 9,8 16,6 31,9 33,2 

Ibiá/MG 25.035 Araguari 558.000 RJ 2,0 17,7 14,0 11,3 

Nanuque/MG 40.839 Infinity Bio-energy 1.400.000 RJ 15,3 95,0 93,3 10,6 

Brasilândia/MS 11.891 CBAA - F 4,9 94,4 89,5 31,8 

Sidrolândia/MS 56.081 CBAA - F 1,6 9,7 21,8 7,7 

Cambará/PR 25.252 Casquel - RJ 44,9 45,8 68,7 4,6 

Marabá Paulista/SP 5.757 Usina Decasa - F 15,6 91,8 95,8 69,0 

Espírito Santo do Turvo/SP 4.779 Usina JJ - F 27,9 94,4 91,9 67,4 

Flórida Paulista/SP 14.486 Floralco 2.500.000 RJ 40,3 90,4 92,7 64,2 

Ibaté/SP 34.726 Destilaria Nova Era - RJ 49,4 90,0 85,1 21,9 

Ibirarema/SP 7.663 Usina Pau D'Alho - RJ 43,8 42,6 57,8 74,6 

Icém/SP 8.181 CBAA - F 38,7 66,9 77,6 30,7 

Pirangi/SP 11.362 Bertolo 1.500.000 RJ 50,6 73,3 46,7 20,4 

Presidente Alves/SP 4.108 Negrelli 1.300.000 RJ 6,8 66,4 52,5 5,3 

Regente Feijó/SP 20.124 Santa Fany - RJ 5,9 69,9 73,0 0,0 

Santo Anastácio/SP 20.889 Camaq-Alvorada - RJ 8,4 59,2 75,5 27,4 

Santo A. do Aracanguá/SP 8.356 Aralco 2.400.000 RJ 25,4 82,1 81,0 42,7 

Serrana/SP 44.555 Usina Nova União - F 64,5 94,5 89,7 36,0 

Abreviaturas: F – Falida; RJ – Recuperação Judicial. 

Observação: *Participação do setor sucroenergético (agrícola e industrial). 

Fonte:
(1)

 IBGE Cidades (2018); 
(2) 

NOVACANA (2018); 
(3)

 Produção Agrícola Municipal – PAM (IBGE, 2018); 
(4)

 Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (MTE, 2018). Organização: SANTOS, Henrique 

 

Outro afetado pela crise foi Sertãozinho (CIDADE ON, 2015), cidade do interior de 

São Paulo que é reconhecida como o polo nacional de produção de máquinas e equipamentos 

para a agroindústria sucroenergética. Segundo constou representantes da Prefeitura 

Municipal
9
, com a crise do setor sucroenergético o município já perdeu mais de 5 mil postos 

de trabalho e teve queda de30% da arrecadação fiscal desde 2015, o que representa em torno 

de R$ 25 milhões. 

Esses são apenas alguns exemplos do conjunto de municípios que tiveram sérios 

impactos socioeconômicos com a paralisação de UAS. Destaca-se que a maioria das empresas 

que estão fechadas atualmente, conforme levantamento prévio de notícias de imprensa local, 

eram envolvidas em diversas irregularidades (ambientais, trabalhistas e contratuais)pela 

                                                 
9
Em entrevista com representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sertãozinho, 

durante o 26° Fenasucro & Agrocana (2018). 
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prática de queimadas e desmatamentos ilegais, descarte inadequado de resíduos 

agroindustriais (vinhaça, torta de filtro), precarização do trabalho (inclusive casos de trabalho 

análogo à escravidão), atrasos ou não pagamento de salários e direitos trabalhistas, débitos 

com proprietários de terras, fornecedores e empresas de serviços, etc. O acúmulo de dívidas 

com agentes locais acabou agravando a situação dos municípios, pois reduziu drasticamente a 

renda da população e prejudicou o movimento do comércio e os investimentos públicos. 

Para refletirmos sobre toda essa problemática, colocamos em pauta uma perspectiva 

teórica que tem ganhado cada vez mais relevância nas pesquisas internacionais sobre 

economia regional: a resiliência territorial e regional. Essa noção tem sido empregada 

recentemente por vários pesquisadores (HUDSON, 2009; BRISTOW, 2010; MARTIN, 2012; 

HAMDOUCH et al., 2012; ZAMORA et al., 2014; BOSCHMA, 2015) para avaliar as formas 

como as distintas regiões e territórios respondem a eventos de crise econômica, como a de 

2007-2008 (HARVEY, 2011). Apesar de tradicionalmente ser utilizada pelo campo das 

ciências naturais (Física, Ecologia, Biologia) e da Psicologia (comportamento dos sujeitos), a 

noção de resiliência tem sido bastante contemplada nos estudos sobre desenvolvimento 

regional, geralmente entendida como a capacidade permanente de uma região ou território se 

antecipar, se preparar, responder, se recuperar e se adaptar a eventuais crises, perturbações ou 

distorções (econômica, financeira, política, social, ambiental, etc.) (SILVA; 

EXTERCKOTER, 2016). 

Sendo assim, nos parece bastante pertinente avaliarmos as formas como os diferentes 

municípios afetados pela paralisação de UAS têm enfrentado a suposta crise do setor 

sucroenergético, sendo mais ou menos resilientes a esse evento conforme as seguintes 

características geográficas e usos do território: i) naturais (condições edafoclimáricos 

favoráveis a outros cultivos, recursos hídricos, topografia); ii) geoeconômicas (terras 

disponíveis para outros usos, desenvolvimento rural e urbano, infraestruturas, diversificação 

econômica, dinâmica do mercado de trabalho, presença de centros de PD&I, proximidade à 

regiões industriais e metropolitanas, etc.) e; iii) político-normativo-institucionais (políticas 

públicas de fomento a outros setores produtivos, incentivos fiscais, investimentos em 

infraestrutura, medidas de amenização da crise e apoio às populações afetadas, Parcerias 

Público-Privadas, acordos sólidos entre instituições setoriais e empresas, etc.). Cada 

município teria, então, distintas capacidades de responder, de se adaptar e de se recuperar de 

uma eventual crise sucroenergética local, seja através de uma reconversão produtiva em curto 
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prazo, seja pela compensação e complementariedade de outros setores produtivos localizados, 

estando mais ou menos vulneráveis a depender de determinados fatores geográficos. 

 

Considerações Finais 

 

O presente texto tem como propósito analisar brevemente a situação atual do setor 

sucroenergético no Brasil e como as dificuldades dessa atividade econômica está impactando 

municípios envolvidos principalmente no segmento agrícola e industrial do seu circuito 

espacial produtivo. A paralisação temporária ou permanente de UAS está causando graves 

problemas de ordem socioeconômica sobretudo aos pequenos municípios dependentes deste 

setor, tornando-os altamente vulneráveis. Nesse sentido, nos parece válido avaliar o grau de 

resiliência de cada município envolvido na produção sucroenergéticaa esse evento, já que 

estão submetidos ao perverso processo de especialização territorial produtiva e não possuem a 

mesma capacidade de encontrarem alternativas econômicas que possam suprir a ―falta‖ do 

setor, criando possibilidades de resistirem, de se adaptarem ou de se recuperarem com êxito. 

Apesar dos dados mostrarem o fechamento de várias UAS e a estagnação do 

crescimento da produção de cana-de-açúcar, açúcar e etanol nos últimos 5 anos, ainda não é 

possível afirmar se está ocorrendo de fato uma crise geral no setor. Mas em hipótese 

consideramos que o problema está associado à uma situação muito mais complexa. Além das 

condições desfavoráveis da macroeconomia nacional e internacional, a organização 

corporativa pautada no contexto de centralização e financeirização do capital, característico 

da era recente do setor sucroenergético, acentua a tendência à fragilização de grupos 

aparentemente menos competitivos no mercado brasileiro, contribuindo para a desativação de 

UAS pouco capitalizadas e eficientes (produção e logística). No mais, o uso corporativo do 

território e a exacerbada especialização regional produtiva desencadeado pela ocupação da 

agroindústria sucroenergética (CAMELINI; CASTILLO, 2012; CASTILLO, 2013; 2015) 

agravam a situação dos municípios afetados pelas dificuldades do setor, na medida em que 

estes ficam subordinados a decisões dos usineiros e à presença predominante de praticamente 

uma única atividade econômica no campo e na cidade. 
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Resumo:O mercado cervejeiro no Brasil vivenciou diversas mudanças e o crescente interesse da população 

pela cerveja abriu as portas para que pequenos produtores pudessem apresentar ao público seus produtos 

diferenciados. As chamadas ―cervejas especiais‖, que contam com características exclusivas tais como cores, 

aromas e sabores exclusivos, passaram a ser apreciadas pelo brasileiro e hoje correspondem a 5% do consumo 

nacional. Pode-se apontar que na produção cervejeira um rearranjo no circuito espacial da produção e um novo 

círculo de cooperação no espaço vem se articulando no território brasileiro, já que todo um conjunto de novas 

microcervejarias se instala em distintas partes do território nacional, sobretudo no estado de São Paulo. Sob a 

ótica produtiva, este fato acarreta todo um novo sistema logístico de distribuição dos pequenos lotes produzidos 

já que para os pequenos produtores (microcervejarias ou artesanais independentes) o custo do frete passa a ser 

um elemento imperativo na distribuição da bebida em maior escala. 

Palavras-chave:Circuito Espacial da Produção; Distribuição; Microcervejarias. 

 

 

Resumen:E el mercado cervecero brasileño pasó por diversos cambios y el creciente interés de la población 

por la cerveza abrió las puertas para que pequeños productores pudieran presentar al público sus productos 

diferenciados. Las llamadas "cervezas especiales", que cuentan con características exclusivas tales como colores, 

aromas y sabores exclusivos, pasaron a ser apreciadas por el brasileño y hoy corresponden al 5% del consumo 

nacional. Se puede señalar que en la producción y elaboración de la cerveza un reordenamiento en el circuito 

espacial de la producción y un nuevo círculo de cooperación en el espacio ha sido articular el territorio brasileño, 

ya que todo un conjunto de nuevas micro-cervecerías se instala en distintas partes del territorio nacional, sobre 

todo en el estado de São Paulo. Bajo la óptica productiva, este hecho acarrea todo un nuevo sistema logístico de 

distribución de los pequeños lotes producidos ya que para los pequeños productores (micro-cervecerías o 

artesanales independientes) el coste del flete pasa a ser un elemento imperativo en la distribución de la bebida en 

mayor escala. 

Palabras Claves:Circuito Espacial de la Producción; Distribución; Micro-cervecerias. 

 

 

Introdução 

 

 Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil
1
), o 

Brasil é hoje, com 14,1 bilhões de litros, o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, 

ficando atrás apenas da China (35 bilhões de litros) e Estados Unidos (25 bilhões de litros). O 

setor representa, ainda segundo a instituição, 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, 

gerando 2,2 milhões de empregos diretos e indiretos, com uma massa salarial de 

aproximadamente R$ 27 bilhões, por ano. O crescimento do setor, assim como as mudanças 

                                                 
1
http://www.cervbrasil.org.br/paginas/index.php?page=dados-do-setor Acesso em: 27 de setembro de 2018. 
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que vem sofrendo, podem ser entendidos pelo movimento de fusão de grandes cervejarias em 

grupos, fato que começa a ocorrer a partir da década de 1990.  

Mesmo com um mercado concentrado sob controle de três grandes grupos (Ambev, 

Heineken Brasil e Petrópolis), um movimento vem se destacando no Brasil, principalmente na 

última década. Trata-se do crescimento das micro e pequenas cervejarias
2
. 

Marcas de cervejas como Colorado (incorporada à Ambev em julho de 

2015), Dado Bier, Baden Baden e Eisenbahn (as duas últimas incorporadas à 

Brasil Kirin em 2007 e 2008, respectivamente) foram pioneiras no setor 

(surgiram no final da década de 1990 e início da década de 2000) e abriram 

espaço para outras cervejarias que vêm surgindo desde então. Hoje no Brasil, 

segundo a CervBrasil, as microcervejarias correspondem a 5% do consumo 

do mercado cervejeiro. Na América do Sul este consumo não é maior apenas 

que o da Argentina (12%) e o da Venezuela (15%). (ROSALIN e GALLO, 

2016, p.87). 

No estado de São Paulo, que além de contar com o segundo maior número de 

microcervejarias também possui a maior demanda de consumo, principalmente na capital
3
, o 

crescimento do número de indústrias do setor se deu de maneira igualmente rápida. O mapa 1 

abaixo, elaborado a partir dos dados do Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS de 

2017 (última publicação disponível), mostra a quantidade de microcervejarias instaladas por 

município no ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Marcusso (2015, p. 73-4), define as categorias de produtores cervejeiros em termos industriais, como: 

Nanocervejarias, são pequenas cervejarias com capacidade de produção entre 50 litros por cozimento e 200 litros 

por cozimento; Microcervejarias, pequena cervejaria com capacidade de produção entre 200 e 6.000 litros por 

cozimento; Cervejarias de Pequeno Porte, uma cervejaria com capacidade de produção entre 6.000 litros (60 hl) 

e 20.000 litros (200 hl) por cozimento; Cervejaria de Médio Porte com capacidade de produção entre 20.000 

litros (200 hl) e 50.000 litros (500 hl) por cozimento; e por fim, Cervejaria de Grande Porte tem produção acima 

de 50.000 litros (500 hl) por cozimento. 
3
Fonte das informações:www.acerva.com.br Acesso em 25 set. 2018. 
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Mapa 1 - Estado de São Paulo: cervejarias por município, 2016.  

 
Elaboração João Paulo Rosalin. Fonte: RAIS – 2017. 

 

O mapa nos mostra que em 2016, existiam em São Paulo 75 cervejarias em 51 

municípios. Ganham destaque as cidades Ribeirão Preto com 6 fábricas e São Paulo com 4. 

Na lista com 3 unidades fabris em seus limites estão Boituva, Jacareí, Jaguariúna, Piracicaba e 

Sorocaba. Em Araraquara, Itupeva, Jundiaí, Louveira, São Carlos e Votorantim, o número de 

indústrias do setor é de duas unidades. Outros 38 Municípios sediam 1 cervejaria cada. São 

eles: Águas de Lindóia, Agudos, Amparo, Araras, Assis, Atibaia, Barretos, Bauru, Bernardino 

de Campos, Bragança Paulista, Brotas, Campinas, Campos do Jordão, Candido Mota, 

Capivari, Cerquilho, Cotia, Guarulhos, Holambra, Ipeúna, Itu, Jaboticabal, Mogi Mirim,  

Morungaba, Nova Odessa, Pirassununga, Pompéia, Potirendaba, Presidente Prudente, Rio 

Claro, Santo André, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel Arcanjo, Serra 

Negra, Socorro, Várzea Paulista e Vinhedo.  

Este número é 102,7 % maior que em 2014, ano em que o número de registro de 

produtores de cerveja no estado atingia a marca de 37 estabelecimentos em 25 municípios. 

Entretanto, o comparativo com a quantidade de microcervejarias registradas pelo MAPA em 
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2017 mostra que, em um ano, o número de produtores cresceu 65,3 %, o que nos mostra a 

constante modificação e movimentação do setor. 

Sob o olhar da Geografia, o entendimento do processo de distribuição, ou seja, de 

levar o produto até a comercialização com o consumidor final é mais um tema importante a 

ser investigado já que os processos logísticos passam a compor, então, ―estratégias de grandes 

empresas para conferir fluidez e racionalidade aos circuitos espaciais produtivos‖ 

(CASTILLO e FREDERICO, 2010, p. 462), uma vez que o desenvolvimento dos sistemas de 

transportes e comunicações ―aumentam os fluxos materiais e informacionais, distanciando 

cada vez mais os locais de produção dos locais de consumo‖ (Idem). Para SILVA JÚNIOR 

(2007) a logística preenche um espaço que não cabe mais à tecnologia (a essa tecnoesfera), 

que é de fazer com que haja aumento da velocidade de circulação. Desta forma, entendemos a 

importância de se investigar esta importante etapa do circuito espacial produtivo (BARRIOS, 

1980; SANTOS, 1986; MORAES, 1985; SANTOS e SILVEIRA, 2001; CASTILLO e 

FREDERICO, 2010.) do segmento cervejeiro (em especial, a etapa da distribuição das 

microcervejarias). 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada em nossa pesquisa consiste em: I) Levantamento e leitura de 

materiais bibliográficos específicos do tema e do método geográfico; II) Realização de 

trabalhos de campo (para a obtenção de dados estatísticos) e entrevistas (qualitativas) com os 

principais agentes envolvidos no processo de organização dos produtores cervejeiros 

(microcervejarias e produtores artesanais), tais como: ACervA Paulista – Associação dos 

Cervejeiros Artesanais Paulistas, ABRACERVA - Associação Brasileira de Cerveja 

Artesanal; III) Realização de entrevistas com representantes de algumas microcervejarias 

paulistas; IV) Tabulação dos dados, construção de tabelas, gráficos e mapas visando 

evidenciar a discussão desenvolvida ao longo da pesquisa. 

 

Desenvolvimento 

 

No ramo das microcervejarias, o processo de distribuição, etapa importante do circuito 

espacial produtivo, ocorre a partir de estratégias diferentes em comparação aos grandes 
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grupos. A repartição de seu produto é realizada geralmente por via própria ou por 

distribuidores independentes (tais como Empório Veredas, Bier Bock e On Trade), que 

adquirem lotes de várias marcas, tanto nacionais, quanto importadas, e distribuem conforme a 

sua região de atuação.  

Nesse contexto, existem firmas com tempo de circulação mais lento que 

atendem áreas de mercado menores, muitas vezes limitadas a um distrito ou 

a um bairro. Assim, subáreas internamente homogêneas abrigam uma 

variedade de comércios e de serviços que pouco exigem fluidez e cobrem 

um raio territorial reduzido. Tal situação se reforça, de certa maneira, com a 

segregação espacial que caracteriza as grandes aglomerações, criando áreas 

com formas bastante desiguais de realizar o processo de produção, 

distribuição, comercialização e consumo. (ARROYO, M. M, 2008, p. 31). 

No caso da Distribuidora Tribo do Gole, de Jaú, (que iniciou suas atividades em 2010, 

oferecendo chope tipo pilsen e produtos para festas e hoje trabalha também com cervejas 

especiais e autoatendimento), sua oferta de cerveja é possibilitada por três maneiras: I- No 

caso de grandes cervejarias, o produto chega através da própria companhia ou via empresas de 

logística; II- No tocante às microcervejarias, a distribuição é feita diretamente pelo produtor, 

quando este pertence na mesma região; III- Quando o pequeno produtor é de outra região do 

estado, a distribuidora disponibiliza um carro para buscar o produto. Segundo Celina 

Oliveira
4
, toda segunda-feira um dos carros da empresa viaja para alguma região do estado em 

busca de uma variedade de produtos. Estes têm sua venda testada e, se bem recebida pelo 

público, passam a integrar o portfólio da distribuidora. 

Sendo assim, para Pintaudi,  

As formas do comércio varejista nas cidades e também os padrões de sua 

localização vem sofrendo modificações através do tempo. A análise das 

formas comerciais, cuja natureza é social, bem como a de suas 

transformações, que têm durações desiguais, revelam-nos contradições 

internas das categorias espaço e tempo materializados em objetos sociais. 

(PINTAUDI, 2001, p. 143). 

Segundo Gontijo e Gessner (2015), existem quatro configurações para o canal de 

distribuição das microcervejarias. Na primeira a cervejaria entrega diretamente para o 

distribuidor ou ao atacadista que atende o consumidor final através de suas lojas de 

autosserviço. Na segunda configuração, a cervejaria fornece para os distribuidores próprios 

e/ou autorizados, ou então para os atacadistas. Nesse caso a fábrica dispõe ou contrata o 

                                                 
4
Celina Oliveira, gerente de vendas da distribuidora Tribo do Gole, de Jaú, em entrevista cedida no dia 12 de 

agosto de 2017. 
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transporte e entrega diretamente ao revendedor, onde se dá o contato com o varejista. Na 

terceira a fábrica entrega diretamente para o varejista que disponibiliza o produto para os 

consumidores em supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, bares e mercearias. 

Por fim, na quarta configuração, as microcervejarias produzem para atender diretamente os 

clientes através de delivery, encomendas ou em estabelecimentos gastronômicos. Porém é 

valido lembrar que 

Condições similares de distribuição, não asseguram, todavia, em uma 

determinada área, uma homogeneidade no consumo. Este depende da 

capacidade efetiva de aquisição, representada pela disponibilidade financeira 

(recursos efetivos ou créditos) mas também pela acessibilidade do bem ou do 

serviço demandado. (SANTOS, 2008, p.84). 

Segundo Alberto Persch Camacho
5
, no caso da Mosteiro Cervejaria, microcervejaria 

são-carlense, que produz uma média de 4.000 litros de cerveja mensais, a distribuição da 

mesma é feita de maneira autônoma e local. Sendo disponibilizadas aos bares da cidade de 

São Carlos, 5 receitas diferentes envazadas em barris de 20, 30 e ou 50 litros. Por não 

contarem com uma infraestrutura que permita o envaze em latas ou garrafas, ainda conforme 

o administrador, a expansão da rede de distribuição seria inviável, uma vez que o barril, 

objeto de propriedade da cervejaria, não é comercializado, o que gera gastos com retorno, 

higienização e retrabalho do recipiente, encarecendo o processo.  

Desse modo, conforme Santos (2002), 

Entre os agentes econômicos, impõe distinguir, a partir dos volumes que 

produzem ou movimentam, entre aqueles que criam fluxos e aqueles que 

criam massas, isto é, geram volumes, mas não têm a força de transformá-los 

em fluxos. Não basta, pois, produzir. É indispensável pôr a produção em 

movimento. Em realidade, não é mais a produção que preside à circulação, 

mas é esta que conforma a produção. (SANTOS, M., 2002, p. 186). 

Os únicos pontos de comercialização da Mosteiro Cervejaria, além dos limites de São 

Carlos, ficam em Ibaté e Araraquara, municípios que ficam a 16 e 43 quilômetros, 

respectivamente, da sede da cervejaria. Essa estratégia é importante para a manutenção de 

cervejarias de menor capacidade produtiva/distributiva ou que estão instaladas em cidades 

pequenas, pois estas cidades locais ―têm possibilidades limitadas de criar atividades modernas 

por causa do tamanho reduzido de seu mercado e, também por causa do caráter monopolístico 

                                                 
5
Alberto Persch Camacho, administrador da Mosteiro Cervejaria, em entrevista cedida no dia 20 de março de 

2018. 
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de certas atividades regionais de comércio, cujo efeito sobre os preços reduz ainda mais o 

número dos consumidores‖. (SANTOS, M., 2004, p. 333). 

No entanto, um importante articulador para a distribuição das microcervejarias é o 

conjunto (cada vez mais crescente) de lojas virtuais de cerveja que podem ser: ―sites 

independentes e próprios das lojas‖, ―lojas de fábrica e/ou do produtor artesanal‖ e ―páginas 

no Facebook‖. Existem diversas empresas no mercado que oferecem uma variedade 

considerável de marcas do Brasil e do exterior, distribuindo, geralmente através dos Correios, 

o produto por todo o território nacional. Neste caso, quem arca diretamente com os custos da 

distribuição é o próprio consumidor (logo, o frete não passa mais a ser um custo limitante no 

processo produtivo da cervejaria).  

Desse modo, as vendas virtuais possibilitam mudanças nas formas comerciais, do 

ponto de vista de uma maior visibilidade das marcas, mesmo que estas não alcancem uma 

efetiva expansão de sua distribuição (no sentido de significativo aumento produtivo por esse 

fator).  É importante salientar que no caso das cervejas especiais, ―o mercado potencial tem 

seu núcleo nas classes suscetíveis de um consumo frequente, mas também é formado pelas 

compras periódicas dos indivíduos das classes menos favorecidas‖ (SANTOS, M., 2004, p. 

337) e, nesse tocante, as formas comerciais virtuais são mais democráticos que os espaços 

tradicionais de venda. Assim, ―analisar as formas comerciais permite-nos a verificação das 

diferenças presentes no conjunto urbano, o entendimento das distinções que se delineiam 

entre espaços sociais. Em suma, coletivamente, as formas comerciais dão ensejo à análise das 

diferenças. (PINTAUDI, 1999, p. 145). 

Há ainda a criação de bares e brewpubs junto às plantas das microcervejarias, como no 

caso da Mosteiro Cervejaria, ou ainda a criação de stands colaborativos entre cervejarias em 

shoppings centers e/ou pontos turísticos
6
. Assim, ―o espaço urbano contemporâneo oferece 

(...) uma condição concreta para o estabelecimento do fetichismo, o que aponta para um 

processo de subjetivação engendrada pela cidade que produz espaços reificantes‖ (MADEIRA 

FILHO, 2016, p. 101).  

No sentido colaborativo, um fenômeno recente tem surgido e se expandido pelo Brasil, 

a partir de 2017. Se trata da criação de ―polos cervejeiros‖, que são associações entre os 

proprietários de microcervejarias de uma mesma cidade ou região para conseguir descontos 

                                                 
6
No inverno de 2014, as cervejarias Prada (Rio Claro-SP), Dama Bier (Piracicaba-SP) e Baden Baden (Campos 

do Jordão-SP) se juntaram e montaram um stand em Campos do Jordão - SP, onde vendiam seus produtos de 

forma mutual durante a temporada de inverno. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1378 

na compra de insumos, equipamentos, materiais para envase e distribuição.Essas associações 

não são exclusivas das cervejarias brasileiras, dentre as mais conhecidas podemos citar os 

selos Bayerisches Bier (Cerveja Bávara), que é uma indicação geográfica para as cervejas 

produzidas na região da Bavária, na Alemanha; e nos Estados Unidos, o California Craft 

Brewers Association, associação dos produtores de cerveja do estado da Califórnia, e o 

Brewers Association, que reúne os pequenos ou independentes produtores do setor de todo o 

território estadunidense. 

No Brasil, a correspondente ao Brewers Association é a Abracerva - Associação 

Brasileira de Cerveja Artesanal – que conta com mais de 200 associados entre nanos e 

microcervejeiros e fornecedores de insumos. Desde fevereiro de 2018, está disponível para os 

membros da associação o selo ―Cervejaria Independente Brasileira‖, que pode ser adicionado 

ao rótulo da bebida no intuito de evidenciar que aquele produto é feito por pequenas empresas 

e não está vinculado a grandes grupos. Ainda temos os casos do Polo Cervejeiro de Ribeirão 

Preto (com as cervejarias SP330, Pratinha, Walfänger, Weihd Barbel, Lund e Invicta) e do 

Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (com as cervejarias Landel, 

Nuremberg, Toca da Mangava de Campinas; Tabuas, Daoravida, Crazy Rocker e Kalango de 

Americana; Berggren de Nova Odessa e Mafiosa de Valinhos), no estado de São Paulo. Fora 

do estado, em 2018 foi inaugurado, em Minas Gerais, o Circuito das Cervejas Artesanais de 

Juiz de Fora. 

Outro exemplo de estratégia utilizada pelas microcervejarias para fazer seus produtos 

chegarem ao consumidor final são os festivais de cerveja, que proporcionam desde a livre 

degustação das bebidas de diversas cervejarias até avaliação e premiação das melhores 

receitas. No Brasil, existem, dentre tantos outros: o Sommerfest, o Festival Brasileiro de 

Cerveja e a Oktoberfest em Blumenau-SC; o St. Patrick‘s Day em Belo Horizonte-MG; a 

Festa da Cerveja em Divinópolis-MG; o Festival da Cerveja de Cascavel-PR; Encontro das 

Cervejas Artesanais em São Paulo-SP; o Beer Trip Festival, em São Carlos-SP; o Jahu Brew 

Festival, em Jaú; o IPA Day em Ribeirão Preto-SP; Brew Festival em Vinhedo-SP; a Beer 

Run em Campos do Jordão-SP (curiosa edição anual de corrida de rua com cerveja), além do 

Mondial de la Bière, no Rio de Janeiro-RJ (este se trata do mais importante salão de cervejas 

artesanais e premium das Américas e foi fundado em 1994 em Montreal (Canadá), ocorre 

também em Mulhouse (França). A edição carioca de 2017 contou com 159 expositores e mais 

de 1200 rótulos para degustação). 
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Considerações Finais 

 

O que vimos notando até aqui foi que as densidades técnica e política que se aplicam à 

produção cervejas especiais no Brasil encontram-se marcadamente concentradas no estado de 

São Paulo. A participação deste no contexto nacional aponta para um conjunto de agentes e 

produtos necessários ao funcionamento da indústria cervejeira, que dispostos de forma 

igualmente concentrada, revelam a participação dos agentes econômicos em porções 

selecionadas do território nacional. No entanto, dentro da unidade federativa, a 

microprodução cervejeira se dá de maneira dispersa pelas cidades do interior, não se 

restringindo somente à capital, como no começo do século XX, atingindo uma parcela cada 

vez maior de municípios conforme se expande o número de unidades fabris. Tal fenômeno é 

semelhante ao retrospecto da indústria paulista como um todo onde,  

A desconcentração produtiva e de consumo rumo ao interior só foi possível 

pela combinação ordenada e hierarquizada de alguns elementos básicos, 

como as inovações tecnológicas (meios e vias de transportes) e 

organizacionais (logística, normas e tributação) que otimizaram a fluidez 

territorial no estado de São Paulo. Destaca-se, portanto: 1) o aprimoramento 

da logística enquanto estratégia, planejamento e gestão de transportes, 

armazenamento e comunicações (inclusive na concessão de serviços 

públicos à iniciativa privada); 2) o aprimoramento tecnológico e a expansão 

dos sistemas de movimento (infraestruturas, meios de transportes) e; 3) os 

sistemas de normas e tributação que através das regulações e 

desregulamentações interferem no sistema circulatório de um determinado 

espaço. (SILVEIRA, M. R., 2010 p.1). 

Também observamos uma tendência empresarial no setor cervejeiro, a saber, a 

significativa capacidade dos grandes grupos cervejeiros de incorporar, ao seu portfólio de 

marcas, as pequenas cervejarias que eventualmente começam a se destacar no mercado. Tal 

tendência é possibilitada pela alta capacidade técnica e distributiva desses grupos, que gera 

um aumento da fluidez das redes de transportes, vendas, marketing, propaganda, entre outros, 

o que se torna um atrativo para alguns empresários do setor. 

A fluidez é um dado da técnica, pois os progressos nos transportes e nas 

telecomunicações e a constituição de redes oferecem novas possibilidades de 

deslocamentos a novas velocidades, ultrapassando antigas fronteiras. Mas 

ela é, ao mesmo tempo, um dado da política, tanto do poder público como, 

hoje mais do que antes, das empresas. (SILVEIRA, M. L., 2003, p. 411). 

 Há ainda de se aprimorar o estabelecimento da tipologia e topologia das principais 

formas de distribuição das empresas prestam serviços às microcervejarias paulistas. Esta 
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topologia subsidiará nossa compreensão do ―tamanho‖ e relevância desta etapa no circuito 

espacial produtivo.  
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Resumo:Campo Grande é o município mais populoso de Mato Grosso do Sul, apresentando, desse modo, 

destaque em todas as áreas econômicas, a exemplo do comércio, serviços e da indústria, no contexto estadual. 

Diante tal contexto, a hipótese da pesquisa apresentada é que as pessoas estão ampliando o hábito de consumo de 

produtos e serviços pela internet e em Campo Grande tal realidade não se faz diferente, tendo, portanto, sua 

especificidade na rede de delivery com o aplicativo iFood, bem como por meio das diferentes redes sociais e 

plataformas de negociação de serviços e comércio eletrônico. 
Palavras-chave:Serviços; Internet; Delivery; Comércio. 
 

 

Resumen:Campo Grande es el municipio más poblado de Mato Grosso do Sul, presentando, de ese modo, 

destaque en todas las áreas económicas, a ejemplo del comercio, servicios y la industria, en el contexto estadual. 

En este sentido, la hipótesis de la investigación presentada es que las personas están ampliando el hábito de 

consumo de productos y servicios por Internet y en Campo Grande tal realidad no se hace diferente, teniendo, 

por lo tanto, su especificidad en la red de delivery con la aplicación iFood, así como a través de las diferentes 

redes sociales y plataformas de negociación de servicios y comercio electrónico. 
Palabras Claves:Servicios; Internet; Delivery; Comercio. 

 

 

Introdução 

 

Este documento refere-se à pesquisa ainda em andamento, que está inserida no 

contexto dos serviços eletrônicos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assim, cabe 

ressaltar a aderência do discente às pesquisas desenvolvidas pelo professor orientador da 

temática.  

Nesse sentido, é válido frisar que Campo Grande apresenta população de 874.210 

habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este município, 

por sua vez, é o maior município em Mato Grosso do Sul, apresentando, desse modo, 

destaque em todas as áreas econômicas, a exemplo do comércio, serviços e da indústria, no 

contexto estadual.  
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Figura 01 – Localização do Município de Campo Grande – MS 

 
Fonte: Cardoso (2017). 

 

No caso do mercado alimentício, em Campo Grande, há uma ampla variedade de 

empreendimentos que utilizam aplicativos e sistemas online para pedidos. Dentre os 

aplicativos, o que tem ganhado maior destaque nas redes sociais é o iFood, consorciado, 

obviamente, por outras formas de articulação online para solicitação de pedidos e fechamento 

de negócios.  

O iFood, nessa perspectiva, representa ―A maior foodtech da América Latina conta 

com mais de 650 colaboradores no Brasil, 150 entre México, Colômbia e Argentina‖ 

Disponível em: <http://tribunadejundiai.com.br/noticias/cidades/jundiai/2115-eleita-uma-das-

melhores-empresas-para-trabalhar-ifood-tem-vagas-em-jundiai>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

Em pesquisa realizada pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística) no ano de 2016, constatou-se que 56% das pessoas consomem comida de delivery 

semanalmente. Os horários de maior pedido são o jantar no final de semana que representa 

67% dos pedidos feitos. Na pesquisa observa-se também que a região de maior demanda é o 

sudeste, seguida pelo nordeste, centro oeste/norte e sul. 

A partir disso, infere-se que no serviço de delivery nas grandes cidades hoje tem por 

motivo maior a facilidade e agilidade sem precisar se deslocar de sua residência até o 

restaurante, lanchonete, ou outros estabelecimentos. Outrora, a revolução digital nas práticas 

de consumo foi um fator muito importante e significativo para que no serviço delivery se 
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dissemina-se nos grandes centros urbanos, e até mesmo nos interiores. Segundo um 

levantamento feito pelo Datamonitor (2008), no Brasil o valor de compras no setor do food 

service totalizou US$ 23,7 bilhões, tendo um salto de 4,5% entre 2004 e 2008.  

Como já havia sido mencionado por Mattos (1992, p. 149), as novas tecnologias 

impulsionaram a mundialização de todas as formas. Dessa maneira, a inter-relação entre o 

comércio eletrônico com o setor alimentício representa assim uma estratégia de acumulação 

de capital, gerando uma dinamização dentro do espaço no qual ocorre a atividade de serviço 

delivery.  

O marketing digital é um ímpar para o dono do estabelecimento que pretende expandir 

seu negócio, visando atrair o público que utiliza as tecnologias cotidianamente, fazendo com 

que o cliente possa consumir o alimento em sua residência de forma mais confortável e, 

nesses termos: 

[...] O aumento do consumo foi um fato marcante na sociedade atual. Os 

novos hábitos de consumo foram estimulando e sendo estimulados pelo 

aparecimento de várias formas de comércio renovadas, cujas estratégias 

foram sistematicamente aperfeiçoadas. Diversas formas de comércio foram 

surgindo no Brasil ao decorrer da história, com o objetivo de expandir as 

redes de distribuição, aumentando as vendas e, consequentemente, o lucro. 

(ORTIGOZA; RAMOS, 2003, p. 2). 

Nesse perspectiva, a pergunta geral da pesquisa tem como premissa responder como 

ocorre, em termos geográficos, a solicitação de pedidos da rede delivery do iFood e 

plataformas similares de serviços eletrônicos em Campo Grande. Tal encaminhamento 

analítico possibilitará, então, a leitura bastante acurada desta realidade que faz parte do 

cotidiano das pessoas, bem como do mundo dos negócios. 

Em termos teóricos, diferentes autores comporão o subsídio teórico desta investigação 

como Castells (1992), Santos (2012), Toledo Junior (2014), Jurado da Silva, Bernardelli e 

Bortolo (2017), entre outros que se dedicam ao estudo da temática e que em diferentes 

momentos comporão o subsídio teórico desta empreitada. Para Santos (2001), por exemplo: 

―A aceleração da história, que o fim do século XX testemunha, vem em grande parte disto. 

Mas a informação instantânea e globalizada por enquanto não é generalizada e veraz porque 

atualmente intermediada pelas grandes empresas [...]‖. 
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Metodologia  

 

Para a realização da pesquisa serão lidos e revisados periódicos, monografias, 

dissertações, teses acadêmicas, textos científicos e dados acerca do tema obtidos na web ou 

em bibliotecas. Além disso, serão efetuados trabalhos de campo na cidade com vistas a 

aplicar, em âmbito amostral, questionários junto aos estabelecimentos comerciais de Campo 

Grande com vistas a detectar como os aplicativos e plataformas virtuais de delivery operam, 

sobretudo, na Rua Bom Pastor localizada próxima à área central da cidade e que apresenta a 

maior concentração de bares e restaurantes de Campo Grande.  

Nesse contexto, serão também coletados dados secundários relacionados à temática, na 

esfera pública e privada, além de aplicados questionários junto aos consumidores de 

aplicativos relacionados ao mundo do delivery do segmento alimentício em Campo Grande, 

em âmbito amostral, de modo a definir perfis hipotéticos sobre o assunto. Abaixo segue em 

ordem o cronograma de atividades que já foram e demais que ainda serão desenvolvidas: 

a) Levantamento, revisão bibliográfica e pesquisas em empresas ligadas ao tema do 

trabalho; 

b) Coleta de dados em sites, como do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) , IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) e outros 

com vistas a compreender o cenário de delivery e afins, no contexto do segmento 

eletrônico; 

c) Aplicação de questionários de cunho amostral na Rua Bom Pastor, em Campo Grande 

(MS), com vistas a identificar as plataformas eletrônicas e aplicativos de delivery 

utilizados pelos estabelecimentos; 

d) Aplicação de questionários de cunho amostral na Praça Ary Coelho, localizada no 

centro de Campo Grande (MS), com vistas a identificar as plataformas eletrônicas e 

aplicativos de delivery utilizados pelos usuários do serviço, o custo benefício, a 

frequência de uso dos aplicativos, os estabelecimentos mais solicitados; 

e) Tabulação dos dados estatísticos e qualitativos obtidos por meio da construção da 

pesquisa; 

f) Organização dos dados e informações obtidas, ao longo do  trabalho na forma de texto 

científico; 

g) Elaboração do relatório final. 
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O food service no Brasil 

 

Com a rede informacional disseminada por quase todo o mundo, Briggs e Burke 

(2006, p.302) apontaram que a Internet passou atrair interesses comerciais e seu uso se 

ampliou, implicando o surgimento de uma nova fase na história com as possibilidades de 

novos negócios, que foi traduzido no termo ―ciberespaço‖.  Os primeiros vestígios dessa 

relação entre a internet e o mercado comercial começou na década de 80, onde havia um 

interesse intenso em usar a rede informacional para desenvolver pesquisas, criar novas 

ferramentas educacionais e para atender as comunidades de defesa.  

Na obra ―Neuromancer‖ lançada em 1984, do escritor de ficção científica William 

Gibson, o ciberespaço é tratado como um meio constituído de tecnologias agrupadas, 

enraizadas na sociedade, modificando sua estrutura e princípios, tornando o sujeito histórico 

em um objeto da realidade virtual. Mesmo que não estejamos num cenário tal qual é posto 

pelo o autor, já vivenciamos uma realidade que tem como pilares as tecnologias de 

informação e comunicação, e suas virtualidades formativas, assim como também já estamos 

inseridos num ciberespaço em potencial com mudanças significativas em vários campos.  

O agrupamento de todas essas mudanças, resulta em algo que Lèvy (2000, p. 17) 

chama de cibercultura: ―conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, 

modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço‖.  

Uma mudança que também pode ser relacionada com o cibercultura, é a dos hábitos 

alimentares da sociedade, pouco discutida até então, mas que tem apresentado mudanças 

significativas. O setor alimentício no Brasil tem sido o eldorado de grandes e pequenas 

empresas, e com o advento de novas tecnologias isso só aumentou, tendo influência 

diretamente no PIB de diversos países, principalmente nas metrópoles globais.   

É fácil perceber, é só abrir a loja de aplicativos do seu celular e digitar a palavra 

―comida‖ ou ―delivery‖ que logo aparece uma lista quase sem fim de diversos aplicativos que 

oferecem esse tipo de serviço, denominado como ―food service”. O mercado de food service 

envolve todas atividades que de alguma maneira contribuem para elaboração do produto final, 

desde insumos e equipamentos à distribuição, englobando os serviços prestados aos 

operadores que efetivamente preparam e fornecem os alimentos prontos para o consumo. 
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Esse ramo mercadológico pode ser compreendido como atividade principal de um 

negócio, como é o caso dos restaurantes, redes de fast-food, lanchonetes, bares, cafés, 

padarias, confeitarias, entre outros, ou parte complementar de negócios onde está inserido, a 

exemplo de hotéis, pousadas, hospitais, escolas, agências, sendo nesse caso, uma prestação de 

serviço. Acompanhando essa tendência, o setor de food service tem crescido, na última 

década, em velocidade maior do que as taxas de crescimento do varejo alimentício.  

Em 2015, de acordo com a Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias (ABIA), o 

mercado de Food Service (Alimentos e Bebidas – A&B) cresceu 292,3%, ante um índice de 

209% do varejo alimentício tradicional. Outra pesquisa de mesma natureza, realizada pela 

Revista Forbes Brasil (2015) destaca que no Brasil, a alimentação fora do lar representou 33% 

dos gastos com alimentos e bebidas (A&B) e corroborou a movimentação de 

aproximadamente R$ 300 bilhões ao final do mesmo ano. ―O mercado de food service no 

Brasil não é moda nem passageiro. Ele é grande e ainda tem muito espaço para crescer‖, conta 

Tupa Gomes, presidente da Martin-Brower na América Latina e presidente do Instituto Food 

Service Brasil.                                                                                          

Dentre as empresas de destaque nesse nicho comercial, está a companhia proprietária 

da marca iFood, a Movile, presente em diversas frentes no Brasil e no Mundo. Atualmente, a 

Movile tem um faturamento estimado em mais de 800 milhões de reais, o número foi 

duplicado em relação aos últimos 3 anos, além disso, a e empresa conta com 1 600 

funcionários em escritórios no Brasil e no exterior. Fundada em 1998, a empresa cresceu 

vendendo serviços para as operadoras de celular, como notícias, jogos, vídeos e outros 

recursos via SMS (como mensagens de confirmação de compras de cartão de crédito).  

Numa leitura e análise feita da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do ano de 

2008-2009 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), observou-se 

alguns dados interessantes,  que mostram que a alimentação fora do lar era algo que vinha se 

acentuando no Brasil, e que hoje consolidou-se de fato com o food service. Na pesquisa feita, 

os locais de maiores demanda foram lanchonetes e restaurantes, apresentando respectivamente 

16,9% e 16,4%, em relação ao perfil dos consumidores, a pesquisa mostra que a maioria são 

homens (44%), em seguida as mulheres (38,5%).  A média de idade entre os consumidores  

mostrada na pesquisa foi de 34,7, isso se explica pela rotina diária do adulto que é muito mais 

dinâmica, o que vai ter um efeito na alimentação com certeza.  
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Figura I – Evolução da participação da alimentação fora do lar nos gastos totais com alimentos. 

 
Fonte: IBGE/POF; ABIA 

 

A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA), em pesquisa, mostrou 

que o faturamento deste mercado cresceu cerca de 85% entre 2010 e 2016. Entre os principais 

fatores que estimulam o crescimento está a expansão demográfica em regiões urbanizadas, o 

aumento do número de casais sem filhos –  o que resulta em mais gastos com lazer e 

experiências gastronômicas – e a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho 

– o que estimula o aumento de refeições feitas fora de casa.  

Tendo o posto de empresa global com mais de 70 milhões de clientes em 100 países 

(IFOOD, 2016), o iFood, realizou uma pesquisa no Brasil para identificar o perfil e os hábitos 

junto a 1800 usuários brasileiros do aplicativo mais lucrativo do ramo de serviço delivery, 

conforme relatado no Meio & Mensagem (2016), observou-se que os pedidos por dispositivos 

móveis já representam 38% do total, sendo a maioria homens (54%), da classe B (69%), 

famílias (41%), e com predomínio na região sudeste do país revelando, também uma grande 

oportunidade de crescimento, já que, cerca de 62% dos pedidos são feitos por telefone. 

A pesquisa revela que 56% dos entrevistados consome comida de delivery 

semanalmente. Destes, 14% realizam pedidos mais de duas vezes e 18% 

pedem me média duas vezes na semana. Os horários de maior pedido são o 

jantar no final de semana, que compõe 67% dos pedidos, seguido do jantar 

durante a semana e o almoço aos sábados e domingos [...] Dentre os motivos 

para a realização de pedidos via digital, está a facilidade em fazer o pedido 

(64%), o acesso ágil ao cardápio (55%) e não precisar falar com o atendente 

(51%) (M&M, 2006, p. 1) 
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Nesse ano, a Associação Brasileira de Franchising – ABF (2018) revelou em pesquisa 

feita com 74 marcas, o balanço do desempenho da franchising em 2017, do faturamento total 

de R$ 163,319 bilhões do setor, as redes de alimentação abocanharam uma fatia de R$ 42,816 

bilhões. Esse saldo positivo tem como reflexo os investimentos em tecnologias. Segundo 

Altino Cristofoletti, presidente da ABF:  

―Cada vez mais a experiência do consumidor e a tecnologia estão passando a 

ser questões preponderantes para o bom desempenho e o sucesso dos 

negócios e as redes de alimentação, de acordo com a pesquisa, estão 

avançando nesse sentido‖. 

O estudo revela ainda que ―reinvenção‖ pode ser considerada a palavra de ordem para 

o segmento de Alimentação na atualidade. Ou seja, não é apenas investir em tecnologia, mas 

saber onde e como fazer esse investimento. Referente às estratégias de marketing, 100% das 

redes pesquisadas afirmam que pretendem investir em mídias sociais agora em 2018 e a 

maioria dos respondentes adotou o lançamento de novos produtos. Outro fator importante é o 

uso de aplicativos de delivery que em 2017, aumentou para 72,7% e os pedidos online para 

50%, estima-se que em 2018 o número possa duplicar. 

Tais dados, só nos encaminham para a conclusão de que o setor de serviços está a todo 

tempo em constante mudança, e mudança aqui refere-se as exigências dos consumidores, e as 

transformações ocorridas eventualmente na sociedade, que ditam de certa forma o rumo de 

determinado estabelecimento, e que nesse caso, não se resume apenas ao mercado alimentício, 

já que quando se fala em comércio eletrônico o leque é gigantesco. 

 

Considerações Finais 

 

Foi demonstrado no presente trabalho como que a internet e as tecnologias da 

informação e comunicação (TIC), vem mudando toda a estrutura social dos grandes centros 

urbanos, isso se deve ao fato da abertura comercial da internet que proporcionou o surgimento 

de vários serviços online, dentre eles, o food service que ampliou o setor alimentício e 

também transformou os hábitos alimentares das pessoas. 

Diante tal contexto, a hipótese da pesquisa apresentada é que as pessoas estão 

ampliando o hábito de consumo de produtos e serviços pela internet e em Campo Grande tal 

realidade não se faz diferente, tendo, portanto, sua especificidade na rede de delivery com o 
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aplicativo iFood, bem como por meio das diferentes redes sociais e plataformas de negociação 

de serviços e comércio eletrônico. 

Com a pesquisa ainda em andamento, a aplicação dos questionários na cidade e os 

resultados obtidos – que se transformarão em dados estatísticos e gráficos – serão 

apresentados durante o evento, apesar de, o que já fora abordado acima, já nos encaminha 

para um resultado condizente com as pesquisas citadas. Por fim, é válido ressaltar que os 

dados do presente trabalho são apenas parciais e que haverá maior detalhamento dos temas 

trabalhados durante o andamento da pesquisa.  
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Resumo:As universidades como vetores de desenvolvimento vêm nos últimos 15 anos sendo pauta de estudos 

que avaliam desde sua interações regionais e locais até o seu papel na mudança da vida social das pessoas. O 

objetivo deste trabalho é discutir as universidades como polo de crescimento à luz da teoria dos polos, elaborada 

pelo economista francês François Perroux e indicar alguns caminhos para seus estudos. 

Palavras-chave:polos de crescimento; desenvolvimento; universidade 

 

 

Resumen:Las universidades como vectores de desarrollo vienen en los últimos 15 años siendo pauta de 

estudios que evalúan desde sus interacciones regionales y locales hasta su papel en el cambio de la vida social de 

las personas. El objetivo de este trabajo es discutir las universidades como polo de crecimiento a la luz de la 

teoría de los polos, elaborada por el economista francés François Perroux e indicar algunos caminos para sus 

estudios. 

Palabras Claves:polos de crecimiento; el desarrollo; universidad 

 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, a política de expansão do ensino superior no Brasil contribuiu para, 

não apenas uma democratização do acesso a uma formação profissional, mas uma diminuição 

das desigualdades educacionais no território. Mas o que significa esse crescimento para a 

economia local e regional onde estas IES estão localizadas? Quais as suas relações com as 

cidades e as regiões nas quais estão implantadas? E com o território? Que processos são estes 

que mais do que democratizam o acesso ao ensino superior, acabam por democratizar também 

o território? Essas são apenas algumas questões que nos estimulam pensar o território, as 

regiões e as cidades a partir da localização das IES, sobretudo àquelas instaladas fora dos 

grandes centros urbanos. 

As universidades são multi-escalares, pois possibilitam aos lugares se conectarem com 

o mundo ao mesmo tempo em que se enraízam localmente e regionalmente, com 

significativos efeitos nos circuitos de produção e consumo repercutindo de forma 

multiplicadora nas estruturas espaciais, sobretudo das cidades nas quais estão localizadas. A 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1393 

curto e médio prazo expressam claramente o aporte de recursos, contribuindo para o 

surgimento de várias outras atividades econômicas e de importância social; e a médio e a 

longo prazo, as universidades contribuem com a qualificação de mão-de-obra, promovendo o 

desenvolvimento e a oferta de serviços qualificados, que seriam difíceis de dinamizar a nível 

local sem o ensino superior. Deste modo, as universidades assumem importância estratégica 

no processo de desenvolvimento. O conjunto de suas atividades passa a dar origem a uma 

força de atração de consumidores e empresas, contribuindo para gerar um crescimento 

econômico-social local/regional. São os efeitos gerados pela implantação dessas atividades 

polos que se constituí a base deste artigo. Nosso objetivo é discutir a implantação das 

universidades à luz da Teoria dos Polos de Crescimento, de François Perroux e indicar alguns 

caminhos para sua análise. 

 

A universidade como fator de desenvolvimento local/regional e os impactos locais/regionais 

causados pela sua instalação 

 

Diante da aceleração das transformações ocorridas na esfera social e econômica, na 

qual o vetor informação-conhecimento passa a ser o principal motor das mudanças, o 

território é requalificado para facilitar (ou mesmo permitir) a circulação, não só de dados e 

informações, mas principalmente de dinheiro. Dinheiro que especializa lugares e regiões, 

―criando áreas separadas onde a produção de certos itens é mais vantajosa [aumentando] a 

necessidade de intercâmbio [resultando] em espaços mais vastos‖ (SANTOS,1997, p.11). 

É importante definir as escalas da produção do espaço, na qual a universidade é um 

vetor de desenvolvimento: o território (nacional) como escala de projeção, a região como 

escala de atuação e o lugar como escala de ação. Entender como as universidades se articulam 

ou são articuladas no território a partir dos lugares acaba por determinar de um certo modo 

interações regionais, pois as universidades não representam e não significam apenas para os 

lugares onde elas estão, mas também para a região na qual estes lugares pertencem. Logo, é a 

região, embora o lugar seja onde os impactos (positivos e negativos) são mais visíveis e 

significativos, que tem sua imagem atrelada a universidade. Assim, torna-se primordial, para 

não corrermos o risco de cairmos no senso comum ou na vulgarização dos conceitos, 

apresentar uma definição de região e de lugar que entendemos que esteja diretamente 

associada a relação com as políticas institucionais do ensino superior. Entendemos a região 
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como um fragmento da totalidade do território, no qual diferentes instituições e ou atores 

sociais expressam sua força tanto política quanto econômica, na defesa de um conjunto de 

decisões e reivindicações que entram em confronto nas esferas das representações políticas da 

sociedade local e, dependendo da importância e dos interesses, da sociedade nacional, 

fortalecendo regionalismos ou localismos. 

 

Os polos de crescimento: breve revisão de Perroux 

 

A instalação de uma instituição universitária em uma cidade tece uma série de 

imaginários sociais não tão novos assim: da universidade como castelo de saberes à 

universidade como espaço de produção da ciência, da modernidade, do futuro. E seus efeitos, 

tanto positivos quanto negativos, podem ser surpreendentes. Se a leitura por nós conhecida 

nos diz que a expansão das universidades foi pensada para cidades polos, podemos estar 

diante de uma nova leitura da velha teoria dos polos de crescimento. O fato é que em muitos 

casos, a instalação de universidades em cidades pequenas e médias acaba representando uma 

retomada do desenvolvimento e crescimento social, político e econômico dos municípios, 

influenciando no aumento da oferta de emprego e renda, devido ao montante elevado de 

recursos públicos destinados aos custos de implantação, que envolvem basicamente 

infraestrutura. Desta forma podemos entender a instalação de campi universitários como uma 

atividade polarizadora, que tem sua base teórica constituída nos anos da década dos cinquenta, 

na chamada Teoria dos Polos de Crescimento, de Perroux, importante esta análise. Vamos 

revê-la. 

Para Perroux (1967), desenvolvimento é desequilíbrio, e este processo no espaço pode 

ser apreendido através de conceitos como os de polarização e inovação, considerados 

fundamentos dos processos de transformação espacial. Perroux considera que na dimensão de 

um território nacional, o crescimento não se dá no tempo nem no espaço conjuntamente, 

manifestando-se em diferentes níveis de intensidade, em pontos localizados sobre o território. 

Estes pontos, Perroux denomina de Polos de Crescimento. E é por estes pontos, que setas de 

propagação induzem os fluxos de crescimento para o restante do território. Desse modo, com 

base na sua noção de espaço surge o Polo de Crescimento, como ―áreas de atividade 

econômica concentrada e altamente interdependente que tem exercido uma influência decisiva 

no caráter e ritmo do desenvolvimento econômico do sistema ou subsistemas em questão[em 
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busca principalmente]da integração da economia através do território nacional e a 

incorporação efetiva dos recursos regionais não controlados a uma economia 

nacional‖(FRIEDMAN, 1969, p.16-17) 

Os espaços econômicos, então definidos por relações econômicas entre elementos 

desta mesma natureza, são considerados redutíveis a três tipos principais: os que expressam 

um conjunto homogêneo; os que expressam o conteúdo de um plano; e, os que expressam um 

campo de forças. Sob um olhar a partir das empresas, Perroux considera o significado de cada 

um desses espaços. Para o desenvolvimento posterior de sua teoria, contudo, o fundamental é 

a localização das empresas no espaço econômico definido como campo de forças, 

―constituído por centros (polos ou sedes) de emanação de forças centrífugas e recepção de 

forças centrípetas. Cada centro, que é ao mesmo tempo centro de atração e de repulsão, tem o 

seu próprio campo, que é invadido pelo campo de outros centros‖ (PERROUX, 1967, p.151).  

Para Perroux (1967, p. 164), ―o crescimento não surge em toda parte ao mesmo tempo; 

manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos ou polos de crescimento‖. Deste modo, o 

surgimento de novas atividades econômicas ou de sua expansão, espraia-se ao conjunto da 

economia através de três mecanismos/processos definidos: preços, fluxos e antecipações. Para 

investigar as polarizações determinadas desse modo, Perroux analiticamente recorta suas 

observações em três planos subsequentes: a indústria motriz e o crescimento; o complexo de 

indústrias e o crescimento; e, a expansão das economias nacionais. 

Perroux considera que para ocorrer esta integração é necessário que determinados 

tipos de indústrias exerçam um fator de atração para outras indústrias. Essas indústrias, 

denominadas de indústrias motrizes, são capazes de concentrar um grande volume de capital 

sobre um único ponto do território, atraindo para a região de implantação outras indústrias que 

tornaram a região, antes estagnada, agora desenvolvida. Esta ideia de desenvolvimento 

polarizado surge num processo de antecipação, ou seja, as oportunidades ótimas de 

localização de um polo sobre o território são previamente estudadas e articuladas com outras 

antecipações sobre o mesmo território, de modo a formarem uma rede de impulsos indutores 

de desenvolvimento. A concentração de várias destas indústrias motrizes num único ponto do 

território, na forma de um polo, age segundo Perroux, como intensificadora de atividades 

econômicas e de relações humanas, apoiadas por uma estrutura urbana consolidada capaz de 

criar, 
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tipos de consumidores de consumo diversificado e progressivo, em 

comparação com os do meios agrícolas. Surgem e encadeiam-se 

necessidades coletivas (alojamento, transportes, serviços públicos). Ao lucro 

dos negócios vem sobrepor-se rendas de localização. Na ordem da produção, 

há tipos de produtos que se formam, interinfluenciam, criam as suas 

tradições e eventualmente participam num espírito coletivo - empresários, 

trabalhadores, quadros industriais.(PERROUX, 1967, p. 165) 

Enfim, a consolidação de uma rede urbano e de relações econômicas estaria segundo o 

autor, vinculada à implantação de um polo. Deste modo, o polo é visto como o grande agente 

de redução das disparidades regionais. A caracterização da economia motriz tem por base a 

assunção antecipada de algumas características de ponta da grande indústria moderna: o nível 

de concentração de capital, a separação dos fatores de produção, a decomposição técnica de 

tarefas e a mecanização. 

O fato é que em toda e qualquer estrutura de uma economia articulada existem 

indústrias que constituem pontos privilegiados de aplicação das forças ou dinamismos de 

crescimento. Quando estas forças provocam um aumento do volume de vendas duma 

indústria-chave, provocam também a forte expansão e crescimento de conjunto mais amplo 

(PERROUX, 1967, p.173). 

A consideração da concentração espacial dá um caráter singular ao complexo, situação 

em que Perroux o denomina de polo industrial complexo. São acrescentadas consequências 

específicas à atividade da indústria-chave e ao regime não competitivo do complexo. 

Registram-se intensificações das induções de crescimento pelo fato da proximidade física e 

das disparidades regionais. 

O conjunto das ideias de Perroux transparece uma evidente dificuldade de resolução 

teórica da passagem entre o espaço econômico - abstrato - e o espaço físico.  Se há coerência 

e lógica nas articulações que especifica no plano econômico, não há explicação para seus 

efeitos territoriais. A noção de polo incorpora à de complexo industrial o fato da concentração 

física, portanto um elemento do espaço banal, através de elementos econômicos - ganhos de 

aglomeração e de urbanização. No entanto, em sentido inverso, expressão como o polo 

industrial complexo transforma o seu meio geográfico imediato, apesar de, em geral, serem 

verdades empíricas não encontram respaldo no corpo teórico para dele serem deduzidas. Esse 

salto entre espaços é um ponto cego, tanto nos textos de Perroux quanto nos de seus 

seguidores. A questão, no entanto, não evitou que o próprio formulador da teoria trabalhasse 

diretamente sobre os processos de ordenamento territorial. Especificamente no capítulo A 
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empresa motriz na região e a região motriz, Perroux exercita um verdadeiro processo de 

construção regional, utilizando-se do que se poderia chamar de uma apropriação banal (no 

duplo sentido) dos conceitos definidos no espaço econômico abstrato:  

Para elaborar um modelo de crescimento que tenha em conta ‗regiões‘, 

consideremos um conjunto constituído por várias ‗regiões‘. O ponto de vista 

principal de que nos servimos é o de espaço polarizado (…) Procederemos, 

passo a passo, por aproximações sucessivas: 1) construção duma região onde 

se exerçam as influências assimétricas duma empresa (indústria) motriz; 2) 

combinação desta região com outra estruturalmente caracterizada; 3) 

passagem a um conjunto nacional constituído por várias regiões; 4) 

indicação de como se pode passar a um conjunto de várias nações. 

(PERROUX, 1967, p.222) 

Do exposto pode-se verificar que a teoria dos polos de desenvolvimento, se deixarmos 

de lado suas questões teóricas problemáticas e considerarmos o plano das formulações sobre o 

espaço geográfico, tem na noção de polarização um dos cernes da concepção de ordenamento 

do território. E este ordenamento formaliza-se como regionalização. Os polos são vistos como 

geradores de regiões, elemento crucial quando da apropriação da teoria como fundamento 

para o planejamento territorial. Neste campo, aliás, a conceituação original frutificou sem 

maior rigor. Difundiram-se amplamente conceitos como os de ―região homogênea‖, ―região 

plano‖ e ―região polarizada‖, na forma de traduções ―naturais‖ correspondentes, 

respectivamente aos espaços econômicos que expressam conjuntos homogêneos, conteúdos 

de plano e campo de forças. Desse modo, os critérios teóricos dessa ―ciência regional‖ 

decorrente do campo de pensamento de Perroux admitem regiões caracterizadas por 

identidades (regiões homogêneas e de planejamento) e heterogeneidade (região polarizada). 

Neste último caso, explicita-se uma noção de região como locus de fluxos de elementos 

econômicos. 

 

A universidade como polo de crescimento 

 

Mas o que faz de uma universidade um polo? Podemos considerar a indução dos 

fluxos de crescimento com a formação de mão-de-obra que dê conta de suprir demandas 

locais e regionais? Assim como induzem, as universidades atraem investimentos, pessoas, 

capital, que alocados na cidade permitem requalificar e dinamizar as economias locais, 

podendo até levar a especializações dos lugares (Maillat, 2002).Neste conjunto de mudanças, 

os lugares vão adquirir um nível de especialização e concentração onde a ação voltada para 
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estas ―novas regiões‖ construídas a partir da valorização com base na competitividade, 

especialização e seletividade dos lugares, não vai mais ser o planejamento regional e sim as 

estratégias de desenvolvimento local, no qual novas formas de aglomeração econômicas 

―construirão‖ novos espaços de produção. Desta forma, o polo transforma o seu meio 

geográfico imediato.  

Como instituição de ensino, pesquisa, extensão e promoção social, as IES assumem 

importância estratégica no processo de desenvolvimento e suas atividades passam a ser uma 

força de atração de consumidores e empresas, contribuindo para gerar um crescimento 

econômico-social local/regional mais acelerado. Para Botelho Júnior (2004), toda nova 

atividade instalada em uma região resulta no chamado efeito multiplicador dos investimentos 

que provocará um aumento do dispêndio, já que os trabalhadores gastarão sua renda 

comprando serviços locais, que levará ao aumento do insumo das firmas, que por sua vez 

aumentará a produção e gerará novos postos de trabalho, causando uma elevação maior no 

setor terciário, mais especificamente no setor de serviços. 

Schneider (2002) analisa a universidade como um atrativo de grande importância para 

o surgimento de novas atividades e investimentos nos municípios onde as mesmas são 

instaladas, devido ao volume considerável de recursos injetados, seja através do salário dos 

docentes e dos técnico-administrativos seja através do consumo efetuado pelos estudantes, o 

que desencadeia um efeito multiplicador para a economia do município. Importante 

considerar que o entorno dos campi tende a ser a área de maior valorização da renda da terra, 

o locus privilegiado para investimento imobiliário e de consumo direto, como shoppings, 

lojas, empresas de serviços, influenciando diretamente na melhoria da infra-estrutura urbana 

trazendo a princípio benefícios a população. Mas isso não significa que as atividades 

econômicas da cidade como um todo, sobretudo o setor terciário, venha a ser impactado, até 

porque entre o tempo de decisão da implantação e o tempo final de construção das instalações 

definitivas existe um intervalo mínimo de 2 a 5 anos, constituindo em um conjunto de fatores 

de supra importância na economia local, exercendo um efeito dinamizador e multiplicador 

sobre as atividades econômicas locais (BOVO, SILVA e GUZZI, 1996, p.71) 

Nessa lógica de mercado, várias demandas começam a surgir tais como atividades de 

lazer, restaurantes, bares, moradia própria para estudante, locais para festas como chácaras, 

etc., dando início a um processo de geração de empregos. Autores como Mathis (2001), Lopes 

(2000), Goebel e Miura (2004) concluíram que universidades são promotoras fundamentais 
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para a consolidação do processo de desenvolvimento local e regional, a partir de análises 

diferenciadas.Goebel e Miura (2004) analisam o papel da universidade como desencadeadora 

de desenvolvimento, com destaque para a sua importância como geradora de emprego e 

renda, mas também como geradora de recursos humanos locais e regionais, no município de 

Toledo, estado do Paraná (PR). Destacam os impactos na formação da mão-de-obra 

qualificada acrescida da disseminação de desenvolvimento tecnológico através da pesquisa e 

da extensão e o seu papel de fomentar e dinamizar o desenvolvimento de serviços necessários 

à existência e manutenção do meio universitário. 

Estudo realizado sobre a instalação da UNIPAMPA na cidade de Santana do 

Livramento, Rio Grande do Sul, buscou analisar os impactos decorrente da atividade 

universitária. Os resultados indicam que por conta da chegada da UNIPAMPA o mercado 

imobiliário sofreu um impacto bastante significativo, tendo sua dinâmica alterada com a 

valorização de imóveis, sobretudo os mais próximos ao campus universitário (HOFF, 

MARTIN e SOPEÑA, 2011).Outro estudo interessante é o desenvolvido por Mina, Ramos e 

Rezende (2011) que analisa os impactos econômicos da expansão universitária no município 

de Alfenas, Minas Gerais. Os autores avaliam os gastos médios dos estudantes e como este 

fator influencia no desenvolvimento local/regional.  

Importante assinalar que estes estudos de impactos da implantação de campi 

universitários são bastante representativos, pois podem servir de vetores, não somente para o 

planejamento da expansão do ensino superior como também para as administrações 

municipais pensarem o planejamento e a gestão urbana de suas cidades. Em tempos de 

globalização e de economias abertas, não apenas as regras do jogo de um mercado cada vez 

mais competitivo são levadas em, mas principalmente ―a educação superior [que] vem sendo 

identificada como o principal motor para o desenvolvimento econômico, cultural e social dos 

países e, principalmente, das regiões”. (ROLIM E SERRA, 2010, p.2). Transformar 

conhecimento em produtos inovadores implica na articulação entre instituições, cidades, 

regiões e atores sociais. Este é um desafio constante, como nos lembra Rolim e Serra (2010). 

Midlej e Fialho (2005, p.172), entendem que  

A Universidade tende a ocupar uma posição fundamental nessa dinâmica, 

empreendendo processos de inovação tecnológica, de produção e difusão da 

ciência e cultura, ocupando lugar estratégico no desenvolvimento 

socioeconômico, qualificando os diferentes níveis de ensino do próprio 

sistema educacional, além de desempenhar uma pluralidade de funções em 

termos de formação acadêmico-profissional. 
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Neste sentido, as universidades exercem um papel fundamental na dinamização dos 

espaços regionais direcionando fluxos e proporcionando uma maior articulação em escala 

territorial. Sendo instituições portadoras de um elevado grau de organização e transformação 

dos espaços, dinamizam as economias locais e regionais.No entanto, em muitos casos, as 

universidades são instaladas em lugares onde elas apenas estão e não são da região. Aqueles 

espaços em que apenas estão, podem ser considerados como verdadeiros enclaves territoriais. 

Nas palavras de Rolim e Serra (2010, p.2) 

Existem muitas barreiras para o engajamento das universidades ao processo 

de desenvolvimento das regiões em que elas estão presentes. Algumas delas 

estão mais preocupadas com as questões do conhecimento universal, com 

temas de interesse nacional, formando alunos para o mercado nacional. 

Essas são aquelas que apenas estão nas regiões. Por outro lado existem as 

universidades que além de tratar das questões universais e nacionais também 

estão preocupadas com as questões especificas das suas regiões, pesquisam 

os temas das atividades econômicas das regiões, também forma alunos 

capacitados para os mercados de trabalho das suas regiões e são parceiras 

dos demais atores regionais. Essas são as universidades da região. 

É preciso e necessário identificar o grau de interação espacial das universidades em 

relação às cidades e às regiões, assinalando aquelas que estão e as que não estão nas suas 

regiões. Reafirmamos que as universidades são multi-escalares. Elas podem se articular e 

interagir tanto com o lugar a qual estão implantadas como com a região, o território nacional e 

o mundo. Mas também podem estar muito mais ligadas apenas a um deles.A questão que se 

coloca é: qual a contribuição das universidades para o desenvolvimento local/regional e 

consequentemente para uma maior articulação territorial? Partimos da premissa que o 

desenvolvimento regional está diretamente relacionado com o nível de suporte educacional 

presente em um território e que as desigualdades regionais são representadas pelos índices 

educacionais. Importante assinalar que estamos buscando entender a possível existência de 

um território articulado, mas não integrado, pelo fato de que para termos a existência de um 

processo de integração territorial é significativo a pré-existência de um conjunto de políticas e 

estratégias de planejamento setorial integrado. No caso de um território articulado, pressupõe-

se a existência de um conjunto de medidas e ações que fazem parte do escopo de uma única 

política setorial, no nosso caso, uma política de educação superior. 

São as universidades hoje, motores de um desenvolvimento e crescimento econômico, 

em muitos casos tardio para alguns lugares distantes no território. Estamos diante de uma 

forma não tão nova de gerar riqueza: o conhecimento capaz de gerar inovações. Ou seja, o 
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desenvolvimento não é mais pautado apenas na capacidade de recursos naturais que um 

território possui, mas também no seu capital humano, único capaz de gerar novos produtos 

inovadores.Na verdade, esta nova economia não é tão nova assim. Todo o desenvolvimento 

econômico produzido pela humanidade até hoje, independente do sistema político-econômico 

é resultado de investimentos em conhecimento, seja na forma de educação seja na forma de 

pesquisa. 

 

Caminhos para entender a relação da universidade-território 

 

Para entendermos a relação universidade-território é importante que se defina a escala 

do estudo. Acreditamos que analisar a interação a partir da relação com a região e o lugar na 

qual a universidade esteja instalada é um ponto de partida, digamos menos ambicioso, embora 

audacioso; e lembramos que é justamente no entendimento desta relação universidade-lugar e 

universidade-região, que se estabelece uma relação com o território. Deste modo, temos três 

configurações espaciais que se intercalam e se intersecionam. Definida a escala da análise, 

nos propomos a entender este processo, tendo em vista a existência de dois sistemas: o 

universitário e o local regional, onde a existência de conexões e sobreposições pode ocorrer 

em diferentes graus de intensidade. E a interação entre estes dois sistemas vai depender da 

capacidade que a universidade tem de atender as demandas e as necessidades da região, o que 

pode resultar no aumento da capacidade inovadora e de aprendizado, da universidade e da 

região, construída tanto com projetos de pesquisa quanto com projetos de extensão ou na 

prestação de serviços específicos para determinados setores, tais como, governos municipais, 

empresas e organizações não-governamentais ou associações comunitárias. 

A implantação de universidades apresenta tantos efeitos sociais quanto econômicos, já 

vistos anteriormente, tais como: aumento do consumo, investimentos na região, sobretudo de 

infraestrutura, aumento da oferta de vagas no mercado de trabalho, seja diretamente no setor 

terciário local que é o que mais é impactado por esta economia do aprender seja através de 

contratos firmados com empresas regionais ou mesmo nacionais. De certo modo, é necessário 

investigar os níveis de cooperação e de relações existentes entre a universidade e a região.  

Um nível, de grau 1, pode indicar ações de cooperação intensas, quando a economia 

regional ―vive‖ um ambiente de inovação, no qual existe interação entre professores, alunos e 

instituições, que pode se dar pela criação de empresas por meio de incubadoras ou de políticas 
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municipais de estímulo a criação de novos negócios decorrentes da formação de mão-de-obra 

qualificada. Possivelmente neste nível a universidade já está consolidada na própria região.  

Outro nível, de grau 2, é de quando a cooperação ainda é limitada e ainda está sendo 

construída. Neste nível, a universidade precisa estabelecer ligações com a economia da região, 

intensificando os níveis de cooperação, estabelecendo um papel ativo e de liderança na 

articulação com políticas de desenvolvimento local e regional, bem como com empresas da 

região. Esta estratégia possibilitaria a universidade se inserir na região, ampliando os fluxos 

de comunicação e de troca de experiências. Para isto, a universidade deve ampliar seus 

projetos de extensão com a comunidade e de projetos que viabilizem a produção de um 

conhecimento mais aprofundado sobre a própria região. 

Um nível mais baixo, de grau 3, é quando a universidade não estabelece nenhuma 

ligação com a região na qual está implantada. Neste caso, ela apenas existe na região, é um 

enclave. Não existe nenhuma forma de cooperação (projetos de extensão e, ou de pesquisa) 

capaz de interagir com a região. Podem ser universidades com alto grau de especialização, 

que se conectam muito mais com outras universidades ou as empresas que existem na região 

não conseguem interagir com a universidade.  

 

Conclusão 

 

A presença de uma universidade em uma região a configura como um agente com 

enorme capacidade de contribuição para o desenvolvimento regional. No entanto, não 

podemos considerar que a simples presença de uma instituição de ensino superior seja, por si 

só, capaz de alterar o ritmo de crescimento e de desenvolvimento econômico e social dos 

lugares. É preciso que as autoridades locais e regionais assumam também um papel ativo na 

cooperação da difusão do conhecimento e das inovações, possibilitando a criação das 

condições primordiais para um efetivo processo de desenvolvimento regional, tendo a 

universidade como atividade polo, capaz de alterar o ritmo da economia local regional. E faz-

se necessário avaliarmos, não apenas os efeitos positivos, mas também os efeitos negativos, 

porque ao mesmo tempo que as universidades incluem, são também responsáveis pela 

exclusão e segregação, decorrentes de seus processos de implantação. 
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Resumo:Tradicionalmente os indicadores econômicos municipais se pautam em classificações a partir de 

números absolutos, que apontam os municípios com maior número de estabelecimentos comerciais ou maior 

valor adicionado a partir da atividade comercial e da prestação de serviços. A classificação aqui aplicada 

considera não o absoluto, mas o relativo em termos de vínculo econômico, para demonstrar uma relação de 

dependência entre a economia municipal e a atividade comercial e de serviços, independentemente de sua 

inserção nas redes locais e regionais ou em seu nível de sofisticação tecnológica. 
Palavras-chave:comércio e serviços, municípios, significância econômica. 
 

 

Resumen:Tradicionalmente los indicadores económicos municipales se pautan en clasificaciones a partir de 

números absolutos, que apuntan a los municipios con mayor número de establecimientos comerciales o mayor 

valor agregado a partir de la actividad comercial y de la prestación de servicios. La clasificación aquí aplicada 

considera no lo absoluto, sino lo relativo en términos de vínculo económico, para demostrar una relación de 

dependencia entre la economía municipal y la actividad comercial y de servicios, independientemente de su 

inserción en las redes locales y regionales o en su nivel de ingreso sofisticación tecnológica. 
Palabras Claves:comercio y servicios, municipios, significancia económica. 

 

 

Introdução 

 

Desde o período do Brasil Colônia, o comércio assume importante papel, não apenas 

no abastecimento dos primeiros adensamentos humanos, mas como fundamental elemento 

que estrutura a própria organização social e econômica das populações. 

O setor terciário concentra a atividade econômica que apresenta um estreito 

relacionamento com o espaço físico, que lhe fornece suporte, criando a localização. Define-se 

a localização como a reunião de atributos de um ponto do território, que definem suas 

possibilidades de relacionamento com os demais pontos desse território. É produto do 

mailto:vitorgregolate@hotmail.com
mailto:lenunes16@hotmail.com
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trabalho e da inserção sucessiva de capital dispendido na construção da cidade e que lhe do 

suporte. 

A partir da década de 1970, o movimento de internacionalização do capital, 

baseado nas mudanças tecnológicas e nas formas flexíveis de organização do 

trabalho e dos processos produtivos, começou a procurar economias que 

oferecessem serviços especializados e mais sofisticados. [...] A 

internacionalização da produção, a divulgação de novas idéias, o intenso 

fluxo de pessoas, de costumes e de culturas diferentes, constituíram-se 

protagonistas de uma nova forma de consumo que, através dos meios de 

comunicação, chegaram até muitos lares mundiais, invadiram o cotidiano do 

cidadão conduzindo-o (e induzindo-o) a um novo comportamento, a um 

novo hábito, a uma nova forma e estilo de vida (CLEPS, G. D. G., 2005, p. 

41) 

 A partir do processo de industrialização, acompanhado de um grande crescimento das 

cidades, gerou a criação de estruturas de distribuição para acesso aos gêneros de primeira 

classe. Por volta dos anos de 1960 e 1970 surgem os primeiros supermercados de autosserviço 

no Brasil, e também a instalação de shoppings centers, sempre aliados ao capital internacional 

que levam uma nova forma de consumo para a sociedade. 

 

Objetivo 

 

Considerando a importância da atividade comercial e prestação de serviços para as 

cidades, este trabalho busca demonstrar a significância econômica que essas atividades 

possuem em cada município brasileiro.  

No entanto essa importância não é homogênea no território nacional, pois a 

diversidade das condições sócio econômicas implica diretamente na diversidade da ocupação 

do território pela atividade terciária.  

 

Metodologia 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida inicialmente pelos discentes do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia, como uma atividade da disciplina ―Geografia da 

Indústria‖ ministrada pelo Prof. Dr. Sylvio Luiz Andreozzi, mas apresentava diversas 

limitações relacionadas ao tempo necessário para o seu desenvolvimento e a profundidade 
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analítica desejada, servindo naquele momento aos objetivos didáticos pedagógicos da 

disciplina. 

De início foram recolhidos informações do banco de dados ―Relação Anual de 

Informações Sociais‖ (RAIS) do Ministério do Trabalho e do ―Sistema IBGE de Recuperação 

Automática‖ (SIDRA), para a elaboração do índice de significância da atividade 

comercial/serviços nos municípios brasileiros utilizando, primeiramente, a seguinte formula 

para a normatização dos dados (Nm):  𝑵𝒎 =
𝟏

𝟒
(
𝑬 𝒄 

𝑬 𝒕 
+

𝑽 𝒄 

𝑽 𝒕 
+

𝑷 𝒄 

𝑷 𝒕 
+

𝑺 𝒄 

𝑺 𝒕 
), sendo que, ―E(c)” 

representa número de estabelecimentos do setor comercial e de serviços no município em 

questão; ―E(t)”; o número total de estabelecimentos no município; ―V(c)”; o  número de 

vínculos empregatícios na atividade comercial e de serviços do município; ―V(t)”; o número 

total de vínculos empregatícios no município; ―P(c)” Produto Interno Bruto Municipal 

referente a atividade comercial e de serviços; P(t), Produto Interno Bruto Municipal; ―S(c)”; a 

quantidade de salários mínimos pagos até o mês de dezembro, do ano de referência, na 

atividade comercial; ―S(t)” quantidade de salários mínimos pagos até o mês de dezembro no 

município. 

 

𝑁𝑚 =
1

4
(
𝐸 𝑐 

𝐸 𝑡 
+

𝑉 𝑐 

𝑉 𝑡 
+

𝑃 𝑐 

𝑃 𝑡 
+

𝑆 𝑐 

𝑆 𝑡 
) 

 

Após essa etapa, o maior valor encontrado foi utilizado como referência para os 

demais municípios, aplicando a seguinte formula: 𝑰 𝒄 =
𝑵𝒎

𝑵 𝒓 
, onde “I(c)” é o Índice de 

Significância da Atividade Comercial na Economia Municipal; “Nm” representa o valor 

normatizado encontrado dos municípios, e ―Nm(r)” o valor do município de referência (No 

caso o município Fernando de Noronha em Pernambuco). 

 

𝐼 𝑐 =
𝑁𝑚

𝑁𝑚 𝑅 
 

 

O maior valor adquirido foi 0.960, e o menor 0.153. 

Com esses dados, foi elaborado um mapa contendo todos os municípios brasileiros, 

graduado em 6 classes: 
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Tabela 1 - Divisão de classes 

Classes     

1         0 Ͱ 0,153 

2          0,153  Ͱ 0,315 

3          0,315  Ͱ 0,476 

4          0,476  Ͱ 0,637 

5          0,637  Ͱ 0,799 

6          0,799  Ͱ 0,960 

Organizado por: GREGOLATE, V. O. 

 

Sendo que os municípios da Classe 1 não apresentaram dados necessários para a 

realização da avaliação de vínculo econômico. Os municípios constantes da Classe 2 são 

aqueles considerados com muito baixo vínculo econômico com a atividade de comércio e 

serviços. Os municípios da Classe 3 apresentam um baixo vinculo econômico com a atividade 

de comércio e serviços., os municípios constantes da Classe 4 são aqueles considerados com 

médio vínculo econômico com a atividade de comércio e serviços. Os municípios da Classe 5 

apresentam um alto vinculo econômico com a atividade de comércio e serviços. E os 

municípios constantes da Classe 6 são aqueles considerados com vínculo econômico muito 

alto com a atividade a de comércio e serviços. 

Supondo que haja um município que apresente 600 estabelecimentos comerciais e de 

serviços, de um total de 850 estabelecimentos econômicos; que empregam 7.000 

trabalhadores, de um total de 8.000 trabalhadores; movimentando um PIBM de  

R$386.985.000.000,00 de um total de R$1.062.505.000.000,00; que por fim pagam cerca de 

13.000 salários mínimos de um total de 17.000 salários mínimos, é possível aplicar a formula 

de normatização dos dados para o município em questão: 𝑵𝒎 = 
𝟏

𝟒
(
𝑬 𝒄 

𝑬 𝒕 
+

𝑽 𝒄 

𝑽 𝒕 
+

𝑷 𝒄 

𝑷 𝒕 
+

𝑺 𝒄 

𝑺 𝒕 
) 

 

𝑵𝒎 =
1

4
(
   

   
+

    

    
+

            

1            
+

1    

1    
) 

 

 Sendo, portanto, o valor de ―Nm‖ é igual a 0,677. Em seguida aplica-se a formula 

referente ao Índice de Significância da Atividade Comercial na Economia Municipal, 
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𝑰 𝒄 =
𝑵𝒎

𝑵 𝒓 
. Lembrando que ―N(r)”é referente ao município brasileiro de maior valor “Nm” 

com 0,960. 

 

𝐼 𝑐 =
     

     
 

 

 Portanto, o Índice de Significância da Atividade Comercial na Economia Municipal 

para o município em questão é 0,706 sendo então classificado como Classe 5, ou seja, está 

entre aqueles municípios que apresentam um alto vinculo econômico com a atividade de 

comércio e serviços. 

 

Desenvolvimento 

 

A maior representatividade das atividades de comércio e serviços na composição do 

PIB nacional encontra-se refletida na distribuição espacial dos elementos de composição da 

significância das atividades econômicas nos municípios. Segundo o SEBRAE (2018), 

utilizando dados do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, o setor de serviços é o setor com 

maior participação na economia. No 1º trimestre de 2018, o setor de serviços representou 72,5% 

do valor adicionado do PIB brasileiro. A indústria alcançou os 20,8% e a agropecuária, 6,7%. 

Quanto a distribuição de empregos oriundos do setor terciário, há uma variedade 

muito elevada nas características dos municípios com vínculo econômico muito alto com a 

atividade comercial e de serviços, em que não se encontra um padrão determinante, mas 

condições particulares associadas à cada realidade local e regional, tanto na caracterização 

quantitativa dos municípios quanto na estruturação qualitativa de suas economias, que se 

reflete em uma distribuição difusa de classes pelo território nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1409 

Mapa 01 - Mapa de porcentagem de empregos no setor de comercio/serviços em relação ao total de 

empregos por município 

 
Elaborado: GREGOLATE, V. O. 

 

 Essa mesma distibuição difusa observa-se na composição do indicador a partir da 

representatividade dos estabelecimentos comerciais e de serviços, com a ressalva de um 

aumento identificável num arco norte-nordeste, provavelmente associado a um comparativo 

menor de empreendimentos de outros setores econômicos relacionados.  
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Mapa 02 - Mapa de porcentagem de estabelecimentos no setor de comercio/serviços em relação ao 

total de estabelecimentos por município 

 
Elaborado: GREGOLATE, V. O. 

 

É no vínculo da participação relativa no PIB municipal que a correlação com o vínculo 

de significância econômica da atividade de comércio e serviços com as economias municipais 

mais se aproxima, tanto em sua dispersão pelo território nacional quanto pela variedade na 

caracterização dos municípios. 
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Mapa 03 - Mapa de porcentagem de PIB no setor de comercio/serviços em relação ao total do PIB por 

município 

 
Elaborado: GREGOLATE, V. O. 

 

Apesar de dominante nos outros indicadores, a proporção relativa dos salários 

oriundos do setor de comércio e serviços apresenta um padrão diferente em seus indicadores 

quantitativos, mesmo mantendo o padrão de espacialidade difusa ocorre a predominância de 

classes de menor associação de vínculo nas economias municipais. 
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Mapa 04 - Mapa de porcentagem dos salários no setor de comercio/serviços em relação ao total de 

salários por município 

 
Elaborado: GREGOLATE, V. O. 

 

Considerando que a atividade comercial e de serviços é a atividade que mais contribui 

para a composição quantitativa do PIB nacional formado pela soma dos PIBs municipais, que 

também é oriundo do setor terciário a oferta do maior número de empregos e que apesar do 

setor possuir uma taxa de informalidade no mercado de trabalho bastante elevada, assim como 

uma alta taxa de rotatividade, sua contribuição tem aumentado na absorção da mão de obra, 

mesmo considerando a heterogeneidade do setor, tanto no porte das empresas quanto em suas 

características específicas, inclusive com uma distribuição espacial complexa, em que há 

interferência de padrões macroeconômicos associados a situações extremamente localizadas. 

Mesmo que a questão da importância relativa na formação da massa salarial municipal 

indique o pressuposto do ganho menor individualizado para a mão de obra, a participação 

setorial apresenta um padrão difuso, com amplitude elevada entre as características 

municipais. 
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Mapa 05 - Mapa da significância da atividade comercial e serviços nos municípios 

 
Elaborado: GREGOLATE, V. O. 

 

Considerações Finais 

 

 O desenvolvimento da metodologia no presente artigo demonstra uma nova forma de 

analise espacial da distribuição e importância da atividade comercial e de serviços no 

território brasileiro, assim como a dependência econômica que os municípios apresentam em 

relação a ela. 

 Conclui-se, portanto, que a criação de um índice que apresente de forma sintetizada 

diversos paramentos que possam ser utilizados para indicar a significância da atividade 

comercial e dos serviços nas economias municipais e sua distribuição no território nacional 

abre um leque de opções à análise espacial, já que as atividades econômicas que compõem 

esse vínculo possuem um grande impacto na vida econômica e social de todos os municípios 

brasileiros. 
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Resumo:Geralmente os indicadores de desempenho econômico municipais são demonstrados através de 

números absolutos, em se tratando da atividade industrial, os indicadores comumente abordam o número de 

indústrias, número de empregos industriais, contribuição com a massa salarial e agregação de valor industrial ao 

PIB por município. Essa prática costuma desconsiderar ou sub-representar as economias municipais de pequeno 

porte, mas de alto vínculo com a atividade industrial, ofuscando a importância local pelos parâmetros de 

comparação regionais ou nacionais. 
Palavras-chave:indústria; municípios; significância 

 

 

Resumen:En general, los indicadores de desempeño económico municipales se demuestran a través de 

números absolutos, en lo que se refiere a la actividad industrial, los indicadores comúnmente abordan el número 

de industrias, número de empleos industriales, contribución con la masa salarial y agregación de valor industrial 

al PIB por municipio. Esta práctica suele desconsiderar o infrarepresentar las economías municipales de pequeño 

porte, pero de alto vínculo con la actividad industrial, ofuscando la importancia local por los parámetros de 

comparación regionales o nacionales. 
Palabras clave:industria; municipios; significancia 

 

 

Introdução  

 

 O desenvolvimento da atividade industrial é um processo de grandes mudanças no 

modo de vida da humanidade, com impactos de grandes proporções no espaço. Ainda que a  

atividade industrial seja resultante de um longo processo histórico, a Revolução Industrial, 

que teve seu início em meados do século XVIII na Inglaterra, alterou de forma considerável 

as estruturas da produção, da sociedade e da organização do espaço, como aponta Ana Fani 

(1992)... 
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―O processo de industrialização, ao provocar uma profunda alteração na 

divisão social e espacial do trabalho, implica mudanças radicais na vida do 

homem. A aglomeração da população, dos meios de produção e de capitais 

num determinado ponto do espaço, multiplica os pontos de concentração e 

produz uma rede urbana articulada e hierarquizada.‖(p.35)  

 Essa revolução introduziu o capitalismo de forma efetiva na economia mundial. No 

entanto, a atividade industrial não chegou a cada país de forma padronizada. Cada nação teve 

seu processo de industrialização, em momentos históricos diferentes e com suas 

especificidades políticas, econômicas e sociais. No caso do Brasil o modelo de 

industrialização foi tardio, com as primeiras iniciativas de industrialização ocorrendo ainda no 

período imperial e se estendendo durante a primeira república, inicialmente com a produção 

de bens de consumo. Essa iniciativa de industrialização veio em parte por reinversão do 

capital dos produtores que optaram por investir parte do seu capital acumulado, advindo da 

exportação, e em parte pelo crescimento do mercado interno.  

 Alguns ciclos de industrialização posteriores foram induzidos por meio do Estado, 

como no governo Getúlio Vargas, seguido por Juscelino Kubitschek, o governo militar e 

também durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Como resultado decorrente desse 

processo de industrialização tardio e marcado por ciclos e momentos históricos variados, a 

atividade industrial no Brasil não é presente de forma uniforme no território.  

 As indústrias se instalaram em maior quantidade no Centro Sul do Brasil e nas regiões 

litorâneas, principalmente nas capitais. A atividade industrial é fortemente ligada ao processo 

de urbanização, formando uma relação de interdependência, com o urbano ligado a um modo 

de vida relacionado ao consumo de produtos indústrias. O ritmo das cidades passa a ser regido 

pelo ritmo industrial, além das relações de trabalho, moradia, transporte e de relações pessoais 

regidas pela lógica da produção industrial. 

 

Objetivo  

 

 A atividade industrial é uma das atividades de maior impacto na economia brasileira,  

não só pelos números associados à produção e consumo, mas pela importância das alterações 

no cotidiano por que passa uma sociedade que se industrializa.  

Tradicionalmente os indicadores da produção industrial se fixam em indicações 

procedentes de números absolutos, maior número de indústrias por município, maior número 
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de empregos industriais por município, maior contribuição à massa salarial e maior valor 

agregado ao PIB municipal oriundo da atividade industrial, 

No entanto esses indicadores absolutos, apesar de necessários e importantes, acabam 

por sedimentar o censo comum sobre a relevância da atividade industrial apenas em polos 

industriais, desconsiderando o impacto profundo que indicadores de menor porte absoluto, 

mas com espectro relativo maior em economias municipais periféricas às grandes 

concentrações industriais ou de caráter particular em arranjos econômicos singulares locais ou 

regionais. 

Considerando essa importância da atividade industrial, inclusive em economias 

municipais de menor porte, este trabalho busca demonstrar qual a significância econômica 

que a atividade industrial possui nos 5570 municípios brasileiros.  

 

Metodologia  

 

Essa pesquisa foi desenvolvida inicialmente com os alunos do curso de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia, como uma atividade da disciplina ―Geografia da 

Indústria‖, em um primeiro momento para que os discentes pudessem avaliar os impactos da 

atividade industrial em economias municipais de performance variado, inclusive com  

preocupação nas dificuldades de cartografar dados econômicos. As reflexões sobre as 

limitações dos indicadores e os desafios relacionados a análise dos dados espacializados 

fizeram com que o conceito evoluísse, tanto para a seleção de dados, disponíveis e relevantes 

quanto para a possibilidade de replicação em universos maiores de comparação. 

De início foram recolhidas informações do banco de dados ―Relação Anual de 

Informações Sociais‖ (RAIS) do Ministério do Trabalho e do ―Sistema IBGE de Recuperação 

Automática‖ (SIDRA), para a elaboração do índice de significância industrial nos municípios 

brasileiros utilizando, primeiramente, a seguinte fórmula para a normatização dos dados (Nm):  

𝑁𝑚 =
1

4
(
𝐸 𝑖 

𝐸 𝑡 
+

𝑉 𝑖 

𝑉 𝑡 
+

𝑃 𝑖 

𝑃 𝑡 
+

𝑆 𝑖 

𝑆 𝑡 
), sendo que, ―E(i)” representa número de estabelecimentos 

do setor industrial no município em questão; ―E(t)”, o número total de estabelecimentos no 

município; ―V(i)”, o  número de vínculos empregatícios no setor industrial no município; 

―V(t)”, o número total de vínculos empregatícios no município; ―P(i)” Produto Interno Bruto 

Municipal referente a atividade industrial; P(t), Produto Interno Bruto Municipal; ―S(i)”, a 
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quantidade de salários mínimos pagos até o mês de dezembro, do ano de referência, no setor 

industrial; ―S(t)” Quantidade de salários mínimos pagos até o mês de dezembro no município. 

 

𝑁𝑚 =
1

4
(
𝐸 𝑖 

𝐸 𝑡 
+

𝑉 𝑖 

𝑉 𝑡 
+

𝑃 𝑖 

𝑃 𝑡 
+

𝑆 𝑖 

𝑆 𝑡 
) 

 

Após essa etapa, o maior valor encontrado foi utilizado como referência para os 

demais municípios, aplicando a seguinte formula: 𝐼 𝑖 =
𝑁𝑚

𝑁 𝑟 
, onde “Nm” representa o valor 

normatizado encontrado dos municípios, e ―Nm(r)” o valor do município de referência (No 

caso o município de Botuvera, em Santa Catarina). 

 

𝐼 𝑖 =
𝑁𝑚

𝑁𝑚 𝑟 
 

 

O maior valor adquirido foi 0.808, e o menor 0.013; um total de 432 municípios não 

apresentavam dados e foram separados dos demais.  

Com esses dados, foi elaborado um mapa contendo todos os municípios brasileiros, 

graduado em 6 classes, sendo a primeira reservada aos municípios sem dados: 

 

 

Tabela x - Divisão de Classes 

 

Classes    

1 0,000 Ͱ 0,013 

2 0,013 Ͱ 0,172 

3 0,172 Ͱ 0,331 

4 0,331 Ͱ 0,490 

5 0,490 Ͱ 0,649 

6 0,649 Ͱ 0,808 

 

Já os municípios constantes da Classe 2 são aqueles considerados com muito baixo 

vínculo econômico  com a atividade industrial. Os municípios da Classe 3 apresentam um 

baixo vinculo econômico com a atividade industrial., Os municípios constantes da Classe 4 

são aqueles considerados com médio vínculo econômico com a atividade industrial.. Os 

municípios da Classe 5 apresentam um alto vinculo econômico com a atividade a industrial.  
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E os municípios constantes da Classe 6 são aqueles considerados com vínculo econômico  

muito alto com a atividade industrial. 

 

Desenvolvimento  

 

 Mesmo considerando o processo de desindustrialização instalado no país desde a 

década de 1980,com efeitos  ¨... tanto em termos da participação do emprego como da 

participação no valor adicionado...¨ (OREIRO; FEIJÓ, 2010),  é inegável a importância da 

atividade industrial no funcionamento da economia nacional, no entanto, esse processo tem 

provocado questionamentos quanto a relevância das atividades industriais, particularmente em 

grandes cidades que a substituem por atividades de outras áreas, como o setor de comércio e 

serviços. 

 Quando os indicadores de desempenho industrial deixam de considerar apenas os 

números absolutos e se voltam para uma relatividade que busca a indicação do impacto local 

dessa atividade descortina-se uma realidade geralmente encoberta pela magnitude dos índices 

apresentados por grandes concentrações industriais. 

  

 
Elaborado por: GREGOLATE, V. O. 2018 

 

Mesmo considerando toda a diversidade possível no referente a instalações industriais, 

quanto ao porte, o indicador de proporcionalidade de estabelecimentos demonstrou que, com 
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exceções pontuais, os estabelecimentos industriais possuem uma baixa relevância numérica, 

com uma tendência a uniformidade na distribuição espacial. 

 

 
Elaborado por: GREGOLATE, V. O. 2018 

 

De maneira não correlata, mas com uma distribuição espacial tendendo a 

uniformidade, excluídas as pontualidades, a distribuição relativa do emprego industrial 

apresenta um quadro não concordante com a distribuição relativa dos estabelecimentos 

industriais, apontando para singularidades produtivas em municípios isolados. 

A distribuição complexa apresentada pela porcentagem do valor dos salários 

industriais somados, em relação a massa salarial observada nos municípios apresentam 

quando comparadas aos demais indicadores sugerem uma significância maior dos salários 

industriais em comparação a número de estabelecimentos e a número de empregos, uma 

situação que quando evidenciada reforça o impacto local dos salários industriais, inclusive 

com casos significativos de dependência econômica de um único empreendimento. 
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Elaborado por: GREGOLATE, V. O. 2018 

 

 
Elaborado por: GREGOLATE, V. O. 2018 
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Elaborado por: GREGOLATE, V. O. 2018 

 

Considerações Finais 

 

Como resultado geral percebe-se que a espacialidade apresentada foge da visão 

comum das áreas de concentração industrial, mas demonstram padrões relacionados a 

interiorização da atividade industrial, com uma distribuição em complexos locais e regionais, 

que permite a discussão de uma variedade de situações relacionadas a formação de 

agrupamentos de municípios em que a atividade industrial possui alta e muito alta 

significância. 
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Resumo:A institucionalização da Geografia no Brasil marcou um período de grandes mudanças na sociedade 

brasileira, sobretudo no que diz respeito à construção de uma identidade nacional influenciada, em certa medida, 

pelas ideias progressistas do período. Este artigo busca oferecer uma contribuição breve sobre o papel do 

discurso geográfico para a consolidação de um ideal de brasilidade fortemente difundido na sociedade brasileira 

entre o século XIX e o início do XX, fundamental para a construção de um projeto de nação fomentado pelas 

classes dirigentes brasileiras. 

Palavras-chave:Institucionalização da Geografia; Discurso Geográfico; Identidade Nacional. 

 

 

Resumen:La institucionalización de la Geografía en Brasil marcó un período de grandes cambios en la 

sociedad brasileña, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de una identidad nacional influenciada, en 

cierta medida, por las ideas progresistas del período. Este artículo busca ofrecer una breve contribución sobre el 

papel del discurso geográfico para la consolidación de un ideal de brasilidad fuertemente difundido en la 

sociedad brasileña entre el siglo XIX y el inicio del XX, fundamental para la construcción de un proyecto de 

nación fomentado por las clases dirigentes brasileñas. 

Palabras Claves:Institucionalización de la Geografía; Discurso Geográfico; Identidad Nacional. 

 

 

Introdução 

 

Os debates sobre a institucionalização da Geografia brasileira permeiam o campo de 

estudos sobre a história das ciências no Brasil, sobretudo dos adeptos alinhados à História da 

Geografia e da História do Pensamento Geográfico. Nesse sentido, este artigo justifica-se 

mediante a relevância das pesquisas no âmbito dos estudos que refletem sobre a 

institucionalização da Geografia no Brasil e sua influência direta na construção de um projeto 
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de nação, sem perder de vista o papel estratégico desempenhado pelo discurso geográfico na 

construção de uma ideologia pautada na construção da unidade e da identidade nacional
1
.  

Sabe-se que o conhecimento geográfico no Brasil ganhou força a partir da segunda 

metade do século XIX no período imperial por intermédio dos estudos realizados pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, criado em 1838 e da Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro – SGRJ fundada em 1883, muito antes da institucionalização da 

Geografia científica nos anos de 1930. 

Os interesses pelos assuntos geográficos no período eram de grande importância para 

as classes dirigentes brasileiras da época. O discurso geográfico destes se entrelaçavam, em 

boa parte, com os interesses e ambições dos Estados expansionistas europeus (MARY, 2005; 

CARDOSO, 2003; PEREIRA, 2000). Baluartes e propagadores da ciência moderna, os 

discursos promovidos pelas sociedades científicas europeias da época influenciaram no 

desenvolvimento de pesquisas acerca da formação de identidades nacionais nos países de 

origem colonial. Destarte, a construção da nacionalidade atrelada ao processo de construção 

da unidade territorial permitiria ao Brasil, agora independente e livre das algemas do 

imperialismo português, a constituição de seu status quo em que se deveria erigir o seu 

projeto de nação. 

Ainda na segunda metade do século XIX, muitos eram os problemas que chamavam a 

atenção dos intelectuais brasileiros. Problemas que estavam relacionados com o 

desenvolvimento econômico das áreas consideradas ―vazias‖ do território, à formação e o 

letramento da população, além de problemas ligados às questões de ordem sociocultural 

impediam que a recém nação brasileira ocupasse lugar entre os países civilizados e 

progressistas do mundo. É nesse contexto de emancipação da construção do projeto nacional 

brasileiro que o discurso geográfico aparece como condição sinequa non no tocante as 

estratégias de desenvolvimento territorial fomentando o desejo das classes dirigentes de 

colocar em prática a marcha do progresso e da civilização. 

Ancorado na ideia de que somente o conhecimento científico seria capaz de promover 

a modernização e a efetivação dos ideais progressistas, o discurso geográfico apregoado pelas 

classes dirigentes brasileira paulatinamente vai ganhando força e se materializando no 

território. A institucionalização da Geografia acadêmica em 1934 pode ser compreendida 

                                                 
1
Sobre a concepção dos conceitos de Unidade e Identidade Nacional ver: Moraes (1991; 2000) e Anselmo 

(2000). 
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como um dos reflexos dessa ação, num esforço de articulação entre interesses científicos, 

políticos e socioeconômicos. 

Ressalta-se, contudo, que este artigo se constitui apenas e um pequeno esboço sobre o 

papel da Geografia na formação de um projeto de nacionalidade que merece, sem dúvida, ser 

apresentado e debatido amiúde, tendo em vista a importância de se regatar a história da 

Geografia brasileira entre nós. A metodologia utilizada para delinear essa reflexão que aqui se 

apresenta se respaldou em levantamentos bibliográficos sobre o assunto, entre os quais 

destacam-se pesquisas de cunho geográfico e historiográfico. 

 

O discurso geográfico e a institucionalização da Geografia científica: um esboço sobre a 

formação nacional brasileira 

 

O século XIX marcou um momento decisivo para a formação territorial brasileira 

ancorada sob as bases dos discursos e das práticas científicas. No contexto geral, é um 

momento de eclosão de novas formas de saber, de ascensão das ciências humanas, 

notadamente da História, Geografia e Sociologia. Sobretudo nas décadas finais deste mesmo 

século, o Brasil vive momentos decisivos em sua história nacional. O conhecimento científico 

baseado nos princípios positivistas e liberalistas influenciaram fortemente questões de ordem 

política, econômica e social que estavam em pauta naquele momento
2
. 

As transformações na sociedade brasileira seguiram em ritmo acelerado e adentraram 

o século XX evidenciando um período de mudanças significativas no contexto mundial, 

marcado principalmente pelos avanços tecnológicos. No Brasil, essas transformações vinham 

do desejo e da necessidade de ‗libertar‘ o país de um longo período de estagnação, fortemente 

ligado ao período colonial. ―A preocupação com a caracterização da nação com corpo 

independente, separado da metrópole, com uma história própria (...) passou, desde a 

independência, a ser uma das propriedades tanto do governo quanto dos intelectuais‖ (LOPEZ 

CID; WAIZBORT, 2005, p. 175). Foi nesse contexto que os movimentos em prol da 

modernização do país explodiram na década de 1920, tanto em termos materiais como 

simbólicos. Ao lado das crises no setor econômico, houve um grande crescimento urbano e 

uma intensa renovação cultural e educacional que permitiram a proposição de uma série de 

                                                 
2
Marco importantes deste período: fim da Guerra do Paraguai, em 1870 e a ascensão da economia brasileira por 

intermédio da produção cafeeira e a promulgação da Lei do Ventre Livre, de 1871. 
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reformas em todos os níveis de ensino de forma a balizar a educação brasileira. Estas 

redefinições estavam ligadas ao pensamento de um pequeno grupo da população que, de certa 

forma, rejeitava um passado que estivera fundamentado em relações sociais escravocratas, 

com o intuito de estabelecer uma racionalidade que valorizasse e, sobretudo, legitimasse a 

identidade nacional (MACHADO, 1995).  

Trata-se de um período de muitas transformações na sociedade brasileira, uma vez que 

os interesses por parte das classes dominantes na modernização do território nacional 

repercutiam nas ações desses grupos.   Segundo Moraes (2002), a formação territorial 

brasileira esteve sempre ligada ao processo contínuo de exploração e consolidação das áreas 

de expansão, sobretudo, às áreas que se localizam a oeste. Portanto, os projetos territoriais 

devem ser entendidos como estratégias para a consolidação da unidade territorial/nacional, 

desde sua gênese até a atualidade: ―a história brasileira é um contínuo processo de expansão 

territorial, ainda em curso na atualidade‖ (MORAES, 2002, p. 94).  

A proposta de integração territorial só seria possível se os espaços ―vazios
3
‖ do 

território fossem superados por uma série de medidas respaldadas pelas implementações 

técnicas que assegurasse a consolidação da modernidade almejada. Nesse sentido, Moraes 

(2009) afirma que uma ideologia geográfica específica foi elaborada para orientar a formação 

territorial do Brasil: a ideia de sertão.  

Na verdade, o sertão não é um lugar, mas uma condição atribuída a variados 

e diferenciados lugares. Trata-se de um símbolo imposto – em certos 

contextos históricos – a determinadas condições locacionais, que acaba por 

atuar como um qualificativo local básico no processo de sua valoração. 

Enfim, o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma 

realidade simbólica: uma ideologia geográfica (MORAES, 2009, p.90).   

O sertão não se qualifica como alguma forma ímpar da natureza, especificamente 

delimitada em um lugar, mas também não é adjetivado por alguma construção humana 

particular. A necessidade de modernização das áreas sertanejas está explícita em várias 

formas discursivas em que o sertão aparece como atrasado, não civilizado, fugindo da ordem 

econômica, social e política vigente ou desejada pelos grupos dominantes da sociedade. Nesse 

sentido, para que se efetivassem as transformações desses espaços, uma série de 

                                                 
3
A ideia de ―vazio‖ está ligada a concepção de ―vazios demográficos‖, levando em consideração que as áreas 

que se encontravam a oeste do território não haviam experimentando a modernização até o início do século XX. 

Trata-se de um discurso fortemente ideologizado que carrega em seu cerne uma intenção de ocupação e 

remodelação das dinâmicas de vida das populações do interior no sentido de se amoldarem à lógica da ocupação 

―branca‖ do litoral (Anselmo, 2000). 
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procedimentos foi necessária a fim de planejar a superação da sua condição e para este passar 

a existir como área moderna ligada à lógica do litoral. Por este motivo o sertão é sempre um 

espaço a ser superado pela dinâmica capitalista com o intuito de promover um processo de 

transformação: do atrasado para o moderno.  

Os discursos em defesa da integração econômica para consolidar a formação do 

mercado interno ganharam força com Getúlio Vargas no início da década de 1930. Um ‗novo‘ 

projeto de Brasil é traçado com o intuito de alavancar prestígio econômico e de ampliar o 

mercado interno.  

A preocupação com as questões referentes à unidade nacional era o foco das ações do 

presidente Vargas que defendia a criação de um mercado nacional que fosse capaz de eliminar 

as forças desintegradoras da nacionalidade resultante das economias de caráter regional. Com 

esses objetivos em mente, Vargas coloca em prática o projeto de modernização das estruturas 

produtivas do país da qual seria difunda o progresso técnico por todos os setores produtivos. 

A essa modernização, estava associada ao desenvolvimento do sistema 

viário, que implicava em obras de ampliação e eletrificação das linhas 

férreas e a redefinição dos traçados das rodovias e ferrovias, objetivando 

principalmente a penetração de áreas economicamente inativas e a 

interligação do mercado interno (ANSELMO, 2007, p. 12). 

 Ressalta-se a importância estratégica desempenhada pelas universidades como 

organizadoras e propagadoras do saber científico e como veículo propulsor da modernidade 

há muito esperada.  Se a universidade é um dos pilares necessários à construção de um projeto 

nacional, é difícil negar a contribuição que estas instituições de ensino exerceram sobre os 

instrumentos de modernização e sobre o processo de ocupação e ordenamento do território. 

Conforme Anselmo: 

A influência das determinantes históricas tem manifestações diretas sobre a 

produção intelectual no Brasil. No século XIX, tal produção estava 

disseminada entre intelectuais cuja formação se restringia ao Direito, à 

Medicina e à Engenharia. Além das faculdades ligadas a esses cursos podem 

ser mencionadas, como instituições produtoras de uma cultura brasileira, os 

Institutos Históricos e Geográficos, as Sociedades de Geografia, os colégios 

e órgãos de ensino, as Comissões e Repartições Públicas destinadas a 

serviços ligados ao território (ANSELMO, 2005, p. 995). 

O esforço para superar a inércia que envolveu o país em quase quatro séculos de 

escravidão foi marcado pelo desenvolvimento científico e tecnológico rumo à modernidade. 

Ainda segundo Anselmo (2012), os debates que fomentaram os ideais progressistas ganharam 
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vigor com a expansão do crescimento urbano e a formação das redes de comunicação entre o 

final do século XIX e início do XX, indicando o início de uma reordenação interna do 

território. Assim, a técnica assume um papel de grande relevância uma vez que o 

desenvolvimento das forças produtivas foi determinante para a superação do atraso 

predominante em alguns lugares que, posteriormente, foram integrados às regiões imbuídas 

do espírito de modernidade. 

À luz dessas novas propostas e objetivando a integração nacional, o projeto de 

modernização do território deveria emergir definitivamente do campo do discurso para a 

materialidade. A Marcha para o Oeste, política territorial primaz durante o governo de 

Vargas, é essencialmente à materialização do projeto de integração territorial sob o comando 

da modernização. 

A industrialização seria o veículo que colocaria o Brasil à altura dos Estados 

―progressistas‖ promovendo a expansão do capitalismo. As classes dominantes nacionais à 

época desejavam a condição de país ―moderno‖, mas havia dificuldades estruturais a serem 

superadas de modo a atingir o objetivo. Assim, uma conjunção muito específica vai se 

estabelecer justamente no momento da passagem do modelo agrário exportador para o 

industrial urbano. 

A expansão do mercado industrial como ferramenta necessária à modernização exigiu 

um novo referencial que se estabeleceu sob as bases do saber científico. Nesse sentido um 

olhar mais apurado deve ser direcionado no que se refere à contribuição estratégica que o 

pensamento geográfico desempenhou na consolidação de um projeto de Brasil.  

Pensamento geográfico, segundo Moraes (1996, p. 32), é ―um conjunto de discursos a 

respeito do espaço que substantivam as concepções que uma dada sociedade, num momento 

determinado, possui acerca de seu meio (desde o local ao planetário) e das relações com ele 

estabelecidas‖. A noção de pensamento geográfico proposta pelo autor possibilita-nos 

compreender como a produção do discurso, em interface com as ideologias, adquire força e se 

materializa no espaço.  

O discurso geográfico demarcado por alguns intelectuais do período ―produziu uma 

vigorosa leitura geográfica do país, especulando sobre os potenciais e os limites apresentados 

pelo território ou pela população frente ao projeto de modernização vislumbrado naquele 

momento decisivo da história nacional‖ (PEREIRA, 2000, p.113). Os discursos proferidos por 

esses intelectuais em torno da defesa da nacionalidade foram responsáveis pelo 
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desenvolvimento de uma nova concepção de sociedade brasileira através da elaboração de 

projetos e modelos de nação. Ainda segundo Pereira (2000), o pensamento e o discurso 

geográfico estavam entrelaçados com a abordagem sociológica sobre o Brasil fazendo com 

que os intelectuais se debruçassem sobre os assuntos pertinentes às perspectivas da nação.  

 Nesse esforço, o debate sobre a educação superior ganhou contornos diferentes. O 

desejo pela criação da universidade conjecturada pelas classes dominantes estava presente em 

vários debates e conferências. Desejavam os intelectuais que a universidade brasileira fosse 

interlocutora dos novos rumos trilhados pela nação rumo à conquista da modernidade. Esses 

novos contornos em consonância com um novo modelo de nação foram cada vez mais sendo 

incorporados pelo projeto de reestruturação do ensino superior na busca pela propagação do 

conhecimento técnico-científico tão pertinente às necessidades daquela época.  

A fundação da Universidade de São Paulo – USP em 1934 e a criação do curso de 

Geografia por dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FFCL, logo seguida da 

fundação da Universidade do Distrito Federal, Rio de Janeiro e da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros - AGB, trouxe um novo influxo teórico e metodológico aos estudos referentes ao 

espaço (ANSELMO, 2005).  

A ciência geográfica, agora institucionalizada acabou correspondendo à necessidade 

do Estado brasileiro, sobretudo pela exigência de mapear o território. A Geografia, segundo 

Moraes (1991), representa muito mais que conteúdos sistematizados em leis e pressupostos 

teórico-metodológicos, até porque o discurso geográfico antecede a institucionalização dessa 

ciência e foi fundamental para a construção do projeto brasileiro. 

Na verdade, as teorias modernas dessa disciplina foram, em muito, veículos 

de legitimação das nacionalidades e de seus respectivos projetos nacionais. 

O discurso geográfico foi, sem dúvida, um elemento central na consolidação 

do sentimento de pátria. Pode-se mesmo dizer que esse seria o principal 

núcleo divulgador da ideia da identidade pelo espaço (MORAES, 1991, 

p.166).  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – célula mater da universidade de São 

Paulo – concentrava os cursos de Geografia e História, Filosofia, Ciências Sociais, 

Antropologia, Letras, Matemática, Física e Química, o que revelava as características do 

projeto intelectual que se pretendia no momento. Segundo Marinho (2001), o papel conferido 

aos cursos de ciências humanas era essencial para elaborar análises e interpretações acerca da 

realidade social. Corroborando essa ideia, para Schwartzman (1979), à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras caberia o papel fundamental de formar a elite do país, 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1432 

combatendo a ideia do ―saber pelo saber‖. Esses cursos, além de procederem a diferentes 

análises acerca do aparato social brasileiro, também permitiram a disseminação de 

conhecimentos específicos imprescindíveis ao aparelhamento do Estado.  

O discurso geográfico, agora materializado pela consolidação da geografia científica, 

respaldou a ocupação do território no sentido de consolidar a territorialidade e a nacionalidade 

brasileira, ―pois o levantamento de dados e das informações acerca do território, de maneira 

sistematizada, constituía-se num desafio a ser vencido pelo país em seu enquadramento ao 

sistema capitalista internacional‖ (ANSELMO, 2005, p. 993). Dentro desse contexto foram 

criados o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Conselho Nacional de Geografia (CNG), 

em 1937. Estes dois órgãos foram fundidos em 1938, quando foi criado o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, diretamente ligado ao governo federal com o objetivo de 

levantar dados e informações a respeito do território. 

A construção de uma política nacionalista que fosse possível por intermédio do 

refinamento da cultura como meio eficaz para se construir um ideal de brasilidade repousava 

sobre a ideia de que somente os ―homens letrados‖ seriam capazes de conduzir o povo para, 

assim, (re)construir a nação. Esses discursos foram fortemente construídos durante a ditadura 

varguista na busca pela legitimação das ideias e dos ideais do governo, evidenciando a 

intenção de se investir na formação intelectual.  

Durante o período do Estado Novo foi de grande importância o papel desempenhado 

pela ciência geográfica elaborada, principalmente, por dentro da universidade inserindo-se 

num contexto de urbanização e de mudanças fundamentais em todos os campos sociais.  

Este período de grandes embates na história brasileira marca o processo de legitimação 

do discurso geográfico. Como aponta Anselmo (2012), o conhecimento do território em todas 

as suas particularidades naturais e humanas foram respaldados pela criação do IBGE, 

consolidando a importância fundamental exercida pela ciência geográfica.  

Era das universidades que saíam os técnicos responsáveis pela reprodução do 

conhecimento geográfico para o Estado e que, em sua maioria, completavam o quadro de 

geógrafos absorvidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. As 

elaborações teóricas ensinadas nas instituições de ensino superior resultavam, ainda, nas 

aplicações para o campo. Em outras palavras, o IBGE representou o reconhecimento oficial 

que a ciência geográfica proporcionou ao Estado. 
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Os estudos geográficos promovidos pelo IBGE no transcorrer dos anos de 1940 foram 

imprescindíveis para a expansão e de ocupação do interior do Brasil. Os anos Pós-Guerra 

foram marcados pelas várias políticas de interiorização no país, bons exemplos disso são: o 

planejamento urbano, a construção da capital Brasília, a construção de várias estradas federais 

e estaduais, etc.  

A partir dos anos de 1950 e 1960, dezenas de Faculdades Isoladas ou Escolas Isoladas 

foram fundadas no interior e, a partir delas, as universidades públicas começaram a ser 

instaladas juntamente com cursos de Geografia por dentro das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras revelando a contribuição estratégica dessas instituições e da Geografia 

acadêmica no processo de ocupação do interior do território.  

À guisa de conclusão sem, contudo, deixar expresso que a discussão aqui apresentada 

necessita de um maior esforço de análise no âmbito da história da Geografia, depreende-se 

que o discurso geográfico que permeou a construção da unidade e da identidade nacional 

brasileira fortaleceu-se com as necessidades de integração do território com vistas ao 

progresso, bem como com a institucionalização dos cursos de Geografia nas universidades. A 

necessidade de planejar e ordenar o território, como aposta no projeto de modernidade 

indispensável para o crescimento e fortalecimento econômico do país fez da Geografia uma 

ciência legitimadora da nacionalidade. O nacional, como sinaliza Moraes (1991, p. 172), 

tornou-se ―claramente expresso como estatal e oficial‖.  

 

Considerações Finais 

 

Investigar as origens da Geografia brasileira e os processos que levaram sua 

institucionalização na década de 1930 nos permite resgatar os mecanismos engendrados na 

construção de um pensamento que orientou o projeto de nação, principalmente após a 

Independência em 1822. Nesse sentido, o discurso geográfico assumido pelas classes 

dirigentes brasileiras no decurso da primeira metade do século XIX e no início do XX 

adquiriu uma posição estratégica no sentido de reorientar as estruturas da sociedade que 

primava pela adoção dos princípios progressistas e liberais; discurso este atrelado às 

concepções de modernidade contrapondo-se ao atraso, sobretudo no campo econômico e 

cultural. 
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As manifestações nas esferas política, econômica e social no início do século XX 

intensificaram o debate sobre a necessidade de se construir um sentimento de identidade 

nacional importante para a construção da unidade territorial. A institucionalização da 

Geografia em 1934 foi ao encontro dessas necessidades defendidas pelo Estado brasileiro e 

colaborou estrategicamente para a formação territorial brasileira, num momento em que a 

construção de um pensamento geográfico específico serviu como sustentáculo para as 

necessidades políticas, econômicas e sociais do país. 

A educação nacional defendida por muitos intelectuais da época, seja nos cursos 

primários e secundários, seja nos institutos de ensino superior de educação ou nas 

universidades posteriormente, seria a única barreira capaz de estagnar a falta de conhecimento 

e promover o desenvolvimento nacional. 

Os avanços na esfera técnico-científica, difundidos por dentro das universidades e, 

somados às pesquisas desenvolvidas por outros órgãos e instituições, foram decisivos para o 

desenvolvimento de uma nova racionalidade, necessária à consolidação de um projeto de 

modernidade vislumbrado pelas classes dirigentes brasileiras. Nesse sentido, o discurso 

geográfico assumiu um papel importante no âmbito das relações políticas e econômicas 

brasileiras estimulando diversas ações em prol da formação territorial. 

A Geografia universitária nascente fortaleceu o discurso do Estado no sentido de 

―delinear um perfil para a nação brasileira capaz de lhe garantir uma identidade própria‖ 

(GUIMARÃES, apud, MARY, 2005, p. 166). Destarte, os estudos empreendidos por dentro 

dessas universidades foram imprescindíveis para o levantamento de características, tanto 

humanas como naturais do território nacional através de uma base empírica fundamental, num 

momento em que o Estado primava por ações que possibilitassem o seu desenvolvimento. A 

Geografia, nesse sentido, assume uma função estratégica na formação territorial brasileira, 

uma vez que esta possibilitou a modernização de suas áreas em crescente expansão. Ademais, 

a criação de universidades seguido da instalação dos cursos de Geografia no interior do 

território possibilitou a propagação de conhecimento científico, especialmente aqueles ligados 

as dinâmicas territoriais.  
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Resumo:A evolução da Geografia como ciência propiciou a sistematização do pensamento geográfico desde o 

final do século XIX até hoje, diferenciando paradigmas, renovando-se e refletindo os interesses e conjunturas de 

cada período. Parte desta produção se dedica à Geografia Urbana. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo 

fazer um levantamento de teses e dissertações sobre Cidades Médias nos programas de pós-graduação em 

Geografia da USP e UNESP (FCT e IGCE) desde 1960 até 2017, apontando um panorama estatístico, temático e 

estrutural dos trabalhos. Para estes resultados preliminares, realizou-se uma busca sistemática no Catálogo 

ATHENA, com coleta e tratamento estatístico da produção acadêmica da FCT/UNESP. Percebe-se um gradativo 

aumento na produção científica na temática e na produção anual total nos últimos anos, assim como a 

diversidade do objeto de análise. 

Palavras-chave:Pensamento Geográfico; Pós-Graduação em Geografia; Produção Científica; Produção 

Acadêmica; Cidades Médias. 

 

 

Resumen:La evolución de la Geografía como ciencia propició la sistematización del pensamiento geográfico 

desde finales del siglo XIX hasta hoy, diferenciando paradigmas, renovándose y reflejando los intereses y 

coyunturas de cada período. Parte de esta producción se dedica a la Geografía Urbana. En este sentido, este 

trabajo tiene por objetivo hacer un levamiento de tesis y disertaciones (maestría) sobre Ciudades Medias en los 

programas de postgrado en Geografía de la USP y UNESP (FCT e IGCE) desde 1960 hasta 2017, mostrando un 

panorama estadístico, temático y estructural de los trabajos. Para estos resultados preliminares, se realizó una 

búsqueda sistemática en el Catálogo ATHENA, con recolección y tratamiento estadístico de la producción 

académica de la FCT / UNESP. Se percibe un aumento gradual en la producción científica en la temática y en la 

producción anual total en los últimos años, así como la diversidad del objeto de análisis. 
Palabras Claves:Pensamiento Geográfico; Postgrado en Geografía; Producción Científica; Producción 

Académica; Ciudades Medias. 

 

 

Introdução 

 

O surgimento da Geografia pré-científica no século XVIII, e sua sistematização como 

ciência no século XIX e XX, direcionou-nos a uma característica básica e previsível ao longo 

de sua evolução: a transformação e a mutação no campo teórico-metodológico, em suas bases 

filosóficas e epistemológicas, considerando os interesses e o contexto técnico, social e 

econômico de cada época. 

Logo, não só a ciência geográfica aqui apresentada, mas a ciência como um todo 

também reflete as possibilidades de sua transformação: a aceitação da evolução na criação e 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1437 

adequação ao novo para atender aos anseios técnicos, sociais e econômicos ou a acomodação 

intencional que serve a uma parcela que lhe é conveniente e valorizada. (CHRISTOFOLETTI, 

1985). 

O mesmo se diz quando concepções criadas em outras épocas são adotadas com novas 

interpretações, ou, até mesmo, a apresentação de novos princípios teóricos e científicos para 

atender aos aspectos precedentes em uma nova configuração atual. 

Não diferente das outras ciências, a Geografia, também como processo de criação 

científica, reflete esta característica de que cada momento histórico caracteriza-se por um 

modo de pensar, mas também por problemas e desafios inerentes a cada conjuntura. 

Dentro desta perspectiva, no progresso da Geografia como ciência, os conceitos 

basilares e metodologias de trabalho receberam definições e ênfases em cada corrente teórico-

metodológica ao longo da evolução do pensamento geográfico, na sistematização da 

Geografia, na Geografia Tradicional e na Renovação da Geografia (Geografia teórico-

quantitativa, Geografia Crítica-Radical e a Geografia Humanística). Seria, no entanto, um erro 

desconsiderar que os conceitos e temas também se fazem frente às questões postas a cada 

ciência em cada conjuntura ou estrutura. 

Na área da Geografia Urbana, para tomarmos alguns exemplos, com os conceitos de 

Urbano, Espaço Urbano, Cidade, Urbanização e Cidades Médias, isso não foi diferente. Cada 

corrente tratou os conceitos de acordo com o conteúdo e o momento teórico-metodológico de 

cada época, considerando as características de conjuntura e estrutura política, econômica e 

social.  

Diante dessa evolução temporal e remodeladora das correntes do pensamento 

geográfico e da evolução dos principais conceitos e paradigmas no Brasil, Carlos (1989; 

2002), dentro da ótica dos estudos urbanos, define que os estudos geográficos sofreram 

alterações em seus períodos de renovação desde seu surgimento até os dias de hoje e destaca 

também a pluralidade metodológica que define a evolução do pensamento geográfico em cada 

fase, o que garante debates, novos estudos e também desafios em um pensar geográfico 

diversificado em diferentes conjunturas políticas, econômicas e sociais (CARLOS, 1989; 

2002). 

Sobre esta evolução do pensamento geográfico no Brasil e sua produção acadêmica 

nas respectivas fases, diversos autores apresentaram estudos de caráter cronológico e de 

estado da arte na evolução da produção geográfica sobre a temática urbana, apontando 
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características gerais e correntes teórico-metodológicas em cada fase.  Destacamos os 

trabalhos de Mamigonian (1978), Fredrich (1978), Corrêa (1967, 1978, 1994), Abreu (1994), 

Müller (1968) e Vasconcelos (1999).  

Trabalho também significativo foi o livro organizado por Carlos (1994) com o título 

“Caminhos da reflexão da cidade e do urbano no Brasil”, que reuniu diversos artigos de 

renomados autores que apresentaram um levantamento sobre a produção geográfica nos 

últimos 50 anos, diversificando verbos como interpretar, avaliar e repensar a produtividade na 

temática urbana (ABREU, 1994). 

É sempre importante que, a intervalos periódicos de tempo, uma comunidade 

científica reflita criticamente sobre a sua própria produção. Ao fazer isto, ela 

não apenas resgata e recupera todo o esforço já empreendido de construção 

do conhecimento, valorizando-o, portanto, como identifica problemas e 

propõe soluções de encaminhamento para o futuro (ABREU, 1994, p. 21). 

Justifica-se, portanto, que, periodicamente, os estudos geográficos acadêmicos 

precisam ser examinados por uma avaliação crítica, pois não há estudos suficientes que 

apresentem uma compilação que forneça uma análise e reflexão atualizada do que foi 

produzido especificamente sobre Cidades Médias
1
 e que contribuam na identificação de 

temas, abordagens teórico-metodológicas e os reflexos de conjuntura e estrutura política e 

econômica do país nos principais programas de pós-graduação no estado de São Paulo no 

período recente(ABREU, 1994; BARCELOS, 2010). 

À vista disso, tratando-se dos principais programas de pós-graduação do estado de São 

Paulo, propõe-se o objetivo de analisar teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia Humana da USP (FFLCH), do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UNESP de Presidente Prudente (FCT) e do Programa de Pós-Graduação em Geografia de Rio 

Claro (IGCE). Estas instituições são destaques da produção discente na área de cidades 

médias no Brasil e também na América Latina, principalmente com a atuação da Rede de 

Pesquisadores sobre Cidades Médias (ReCiMe) criada em 2007 e composta por uma rede de 

                                                 
1
Nesta pesquisa, não empreendemos uma discussão sobre a noção de Cidade Média (definida em razão de 

complexidade, interações espaciais, funções e recortes escalares. Como se depreende de estudos como Sposito et 

al., 2007), nem o distinguimos do termo próximo Cidade de Porte Médio (cuja delimitação conceitual se dá, em 

especial, na referência ao tamanho demográfico). Ao tratarmos genericamente uma dada realidade sob a 

denominação Cidade Média não intentamos eclipsar este debate, que será feito ao longo desta pesquisa. Assim, a 

denominação Cidade Média foi tomada de modo abrangente e incluiremos, em nossa pesquisa, o termo Cidade 

de Porte Médio, inclusive, em função de ser este o termo adotado em alguns estudos oficiais e, certamente, em 

um conjunto de teses e dissertações que serão objeto de análise nesta pesquisa. 
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pesquisadores de instituições públicas e privadas, estaduais e federais no Brasil, Chile e 

Argentina, com sede na FCT/UNESP. (SPOSITO, 2010). 

Os programas a serem analisados não fogem do cenário de mudanças que 

apresentamos e da necessidade de uma avaliação quantitativa e qualitativa de sua produção no 

âmbito da Geografia Urbana e áreas próximas.  

 

Os primeiros caminhos/passos e primeiros frutos de uma pesquisa sobre o estado da arte 

das pesquisas sobre as cidades médias. 

 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa maior, no nível de mestrado, vinculada ao 

programa de pós-graduação em Geografia da FCT-UNESP, a qual tem como objetivo realizar 

um estudo de ―meta-análise‖, ou ―pesquisa da pesquisa científica‖, e promover uma avaliação 

quantitativa e qualitativa sobre a evolução da pesquisa geográfica acadêmica na área de 

Cidades Médias dos programas de pós-graduação em Geografia da UNESP (FCT e IGCE) e 

de Geografia Humana na USP (FFLCH) entre 1960 e 2017.  

Através do levantamento, leitura e análise de teses e dissertações, espera-se: 

inventariar a produção científica no tema Cidades Média dos programas de pós-graduação 

apontada no período definido; descobrir qual o predomínio, a tendência/direcionamento dos 

temas abordados nas recentes pesquisas sobre a área definida, assim como, identificar 

lacunas; identificar elementos da abordagem Teórico-Metodológica predominante nos 

trabalhos analisados no período; definir o perfil, características e traçar um panorama 

evolutivo dos programas analisados e apontar os reflexos da conjuntura e estrutura política e 

econômica na produção científica na área e no período estudado; e, por fim, apresentar uma 

análise integrada da pesquisa, assim como novos apontamentos e contradições constatadas. 

Logo, o que apresentamos neste momento são os procedimentos metodológicos 

empregados na fase 01 da pesquisa e alguns dos resultados preliminares já alcançados apenas 

para o programa da FCT/UNESP. 

Os procedimentos desta pesquisa estão subdivididos em três diferentes etapas. A etapa 

01, em desenvolvimento, constitui-se em um cuidadoso processo de levantamento 

bibliográfico, acompanhado de uma atenciosa triagem do objeto de estudo, que será tabulado 

e analisado na segunda etapa. Esta primeira fase está sendo cumprida na busca sistemática da 

produção discente, no formato físico e digital dos trabalhos que se utilizam dos conceitos 
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―Cidade Média‖ e/ou ―Cidade de Porte Médio‖, apenas nos campos ―Título‖, ―Resumo‖ e 

―Palavras-Chave‖, percorrendo os sítios eletrônicos dos programas de pós-graduação, dos 

repositórios de teses e dissertações, das bibliotecas digitais das universidades listadas e nos 

acervos das próprias bibliotecas e seções de pós-graduação. 

Para os programas de Pós-Graduação da UNESP, foi definido a busca pelo banco de 

teses e dissertações da Cathedra
2
, que direciona para o Catálogo Athena

3
 de cada campus 

(FCT e IGCE). A busca é feita pela forma simples, preenchendo os campos e filtros da 

seguinte forma: Palavra de busca: Geografia; Campo: todos os campos; Formato: 

Tese/Dissertação; Ano: digitar ano desejado; Campus base: Presidente Prudente, como 

demonstra a figura 1.  

 
Figura 1 – Interface de busca na plataforma do Catálogo Athena 

 
Fonte: Catálogo Athena. Org. Autor. 

 

A busca simples no catálogo nos apresenta, como resultado, toda a produção do ano 

escolhido, indicando o nome do autor(a), o título da obra, ano de defesa, localização no 

acervo, conforme figura 2, dentre outras informações de tombo. É importante evidenciar que, 

nesta busca simples, a Base Athena disponibiliza não apenas os trabalhos do campus definido, 

mas também de exemplares concedidos por alunos e professores de outros campi e programas 

de pós-graduação do país. Portanto, o número total apresentado como resultado da busca não 

representa o total de trabalhos defendidos no programa naquele ano.  

                                                 
2
 Disponível em: https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/acervo/cthedra---biblioteca-digital-teses/ 

3
 Disponível em: https://www.athena.biblioteca.unesp.br/ 
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Esta informação, a de apresentar a relevância da quantidade de teses e dissertações 

sobre Cidades Médias quando se considera o total de trabalhos desenvolvidos nos programa 

definidos, é confrontada com uma lista histórica oficial de defesas anuais (física e/ou digital 

disponível para download), disponibilizada pelas Seções Técnicas de cada programa e pelos 

recentes relatório anuais de dados enviados do coleta CAPES obtidos na Plataforma Sucupira, 

identificando e contabilizando o montante total de trabalhos defendidos. 

 

Figura 2 – Resultados de ―Busca Simples‖ - Catálogo Athena FCT/UNESP 

 
Fonte: Catálogo Athena. Org. Autor. 

 

Outra informação importante que o catálogo dispõe é um link externo que nos 

direciona para o Repositório Institucional da UNESP
4
e que nos permite obter informações 

gerais de título, resumo, autor, orientador, o nome do programa de pós-graduação, o tipo do 

trabalho (tese ou dissertação), palavras-chave, registro de como citar o documento em 

referências e o link de acesso na plataforma, conferindo as informações antes mesmo de 

efetuar download do trabalho completo no formato digital, (figura 3). 

 

 

 

                                                 
4
Disponível em: https://repositorio.unesp.br/ 
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Figura 3 – Consulta no Repositório Institucional Unesp. 

 
Fonte: Repositório Institucional Unesp. Org. Autor. 

 

Após a busca no ano definido, todos os trabalhos são visualizados individualmente no 

repositório para identificar a presença ou não dos termos Cidade Média / Cidade de Porte 

Médio nos campos definidos, com a ajuda da ferramenta ―CTRL F‖ no documento. 

Os trabalhos identificados nesta fase, de acordo com o escopo e profundidade definida, 

são coletados e sistematizados em um registro primário em planilha Microsoft Excel (figura 

4), com as seguintes informações: ―ano‖, ―autor(a)‖, ―título‖, ―data de acesso‖ e o ―endereço 

eletrônico‖ do material. Trata-se de uma gestão de controle do levantamento do objeto de 

estudo e produção de informações para compor as referências bibliográficas da dissertação.  
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Figura 4 – Planilha de Organização da Coleta. 

 
Fonte: Pesquisa e Coleta. Org. Autor. 

 

Com estas primeiras ações, torna-se possível cumprir os dois primeiros objetivos desta 

pesquisa: inventariar a produção e responder o ―quanto‖ se produziu na área e também 

informar ―quando‖ se produziu, mediante um gráfico/lista anual do período definido, 

momento na qual a pesquisa se encontra e que gera estes resultados preliminares. Neste 

estágio, concluímos a coleta dos trabalhos do programa de pós-graduação da FCT/UNESP, 

que teve seu início em 1987 e avançamos os trabalhos para o programa do IGCE/UNESP, que 

iniciou suas atividades acadêmicas em 1977. 

A fase 2 consiste na tabulação de dados em planilha Excel, compondo uma matriz com 

diversas variáveis e que nos servirá na criação de um banco de dados para a análise geral das 

obras, cumprindo o objetivo de responder ―o que‖ tem sido produzido, identificar a 

diversidade temática sobre Cidades Médias e o ―como‖, com uma aproximação e 

identificação de elementos teórico-metodológico das obras. Para tanto, pretende-se utilizar a 

proposta de Gamboa (1987). Segundo este autor, a análise é feita na relação entre o lógico 

(interno) e o histórico (externo) das obras. 

O processo lógico consiste no reconhecimento do referencial teórico, técnicas 

metodológicas e das estruturas ontológicas, gnosiológicas e epistemológicas definindo 

tendências de modelos ou paradigmas científicos predominantes. O autor orienta para este 
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processo a leitura de capítulos tradicionais, tais como introdução, referencial teórico, 

metodologia e conclusão. (GAMBOA, 1987). 

Já o processo histórico busca esclarecer e relacionar estas tendências e paradigmas nas 

condições históricas, políticas, econômicas, sociais e acadêmicas ao longo do 

desenvolvimento das pesquisas.  

Porém, esta metodologia se aplica, em sua grande maioria, em trabalhos no nível de 

Doutorado, que apresentam uma leitura e desconstrução das obras com maior profundidade, 

diferente de uma pesquisa no nível de Mestrado. 

Sabendo disso, este trabalho visa empregar apenas a parte histórica (externa) da 

metodologia de Gamboa (1987), para se conhecer o ―como‖ foram desenvolvidos os 

trabalhos, as influências e os reflexos diante das condições materiais e históricas do período 

analisado e ―o que‖ se produziu na diversidade de temas sobre Cidades Médias. 

Concluídos esses procedimentos, virá a fase 3, que consiste em uma análise integrada 

de tudo que foi lido e organizado e que não só cumpra com os objetivos específicos, mas que 

também aponte, se houver, uma nova proposta nos estudos sobre Cidades Médias com 

coerência e/ou contradições entre a produção, teoria e práxis na conjuntura analisada. 

Segundo os objetivos específicos, as informações passarão por tratamento estatístico e 

pretende-se apresentar os gráficos e tabelas sobre a produção no caráter cronológico, temático 

e uma aproximação da orientação teórico-metodológico por instituição. 

Posteriormente será apresentada uma diversidade de temas abordados em cidades 

médias e espera-se, como resultado, temas como: dinâmicas de estruturação urbana, agentes e 

processos econômicos, políticos e sociais, articulação e fluxos das cidades médias à escala 

regional, nacional e supranacional, dentre diversos outros. 

 

Desenvolvimento 

 

Após a realização da primeira etapa do trabalho (fase 01), encerrando a coleta apenas 

no programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT/UNESP, anunciamos as primeiras 

informações estatísticas e impressões desta pesquisa de mestrado em desenvolvimento. Os 

dados expõem uma somatória total de 63 obras que arrolam como temática central a ideia de 

Cidades Médias, no período definido, do seu início em 1987, com o primeiro trabalho 

defendido dez anos depois, em 1997, até 2017, conforme o gráfico na figura 5. 
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Figura 5 – Trabalhos sobre ―Cidades Médias‖ comparados à produção total anual no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da FCT/UNESP 

 
Fonte: Pesquisa e Coleta. Org. Autor. 

 

Comparando ao número total de trabalhos defendidos, totalizado em 715 obras 

(considerando a partir de 1997, ano do primeiro trabalho sobre a temática), observa-se um 

aumento gradativo de defesas no programa, com variações no número de trabalhos sobre 

Cidades Médias em diferentes momentos: um crescimento considerável nos anos 2007, 2008 

e entre 2013 e 2016. 

Como já exposto, os trabalhos serão tabulados e analisados em um segundo momento, 

de acordo com uma matriz de análise detalhada em um banco de dados e que permitirá 

cumprir com todos os objetivos listados. Sobre as análises estatísticas dos gráficos, as 

possíveis causas e relações destas variações de produtividade anual, estas serão analisadas na 

terceira etapa desta pesquisa, cruzando informações e elementos estruturais e conjunturais à 

produção acadêmica nos referidos programas.  

Porém, como primeiras impressões, observa-se que grande parte dos trabalhos da 

FCT/UNESP dedicaram-se a estudos das cidades médias paulistas, mas também com alcance, 

em menor número, a estudos de cidades médias das regiões Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A 

temática abordada é variada: agentes produtores do espaço urbano, dinâmica imobiliária, 

crédito e consumo, rede urbana, processos de fragmentação/segregação socioespacial, centro e 
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centralidade e questões socioambientais nas cidades médias, como os temas principais, dentre 

outros temas em contextos singulares. Sobre o uso do conceito, observa-se que, a partir de 

2010, o termo Cidades Médias passou a ser empregado com maior frequência no campo 

―Título‖ das obras e consequentemente compondo uma das Palavras-Chave do trabalho, 

apontando um direcionamento e maior interesse da temática nas pesquisas do programa 

referido. 

 

Considerações Finais 

 

Embora reconhecido também como um trabalho de meta-análise, na qual pretende-se 

analisar um período definido, compreende-se que esforços dessa natureza precisam sempre 

ser considerados como inconclusos e versáteis, com a razão de que o estado do conhecimento 

não pode ser limitado e finito. Teixeira (2006) ressalta que na intensidade em que a produção 

científica de certa área se renova num processo constante, novos trabalhos sobre o estado da 

arte são fundamentais. 

Assim, entende-se que a investigação da produção discente na pós-graduação pode ser 

uma das principais recomendações para o acompanhamento e orientações para uma política 

institucional de ensino e pesquisa. Essa prática permite um diagnóstico das reais competências 

de grupos e/ou instituições na definição de prioridades, distribuição de recursos, elaboração 

de editais e em projetos gerais. Em complemento, estudar a ―cidade‖ é importante, pela 

dinamicidade dos fluxos, funções, influências e transformações que ocorrem no tempo e no 

espaço e como isto é arrolado na produção científica em distintos momentos. Há, por fim, 

grande relevância em razão dos desafios que os geógrafos se deparam ao promover análises 

urbanas em múltiplos temas e em diferentes conjunturas numa sociedade cada vez mais 

globalizada (OLIVEIRA et al, 1992). 
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Resumo:A dualidade existente entre Geografia Física versus Geografia Humana acompanha a ciência 

geográfica até o momento contemporâneo. É nesse sentido que o presente trabalho tem como objetivo identificar 

no momento atual os indícios epistemológicos para a manutenção ou superação dessa cisão. Para a execução do 

presente estudo, os procedimentos metodológicos se pautaram em: a) revisão bibliográfica acerca da temática 

abordada e; b) análise das dissertações e teses defendidas no ano de 2015 no Programa de Pós-graduação em 

Geografia da UNESP-PP. Identificou-se na pesquisa que, apesar de representar um percentual pequeno, há na 

Geografia Contemporânea trabalhos que estão buscando trabalhar os aspectos sociais e naturais de maneira 

integrada, corroborando a necessidade de retomada de um pensamento conjuntivo. 
Palavras-chave: Geografia Física x Geografia Humana; Geografia Contemporânea; Pensamento Conjuntivo. 
 

Resumen:La dualidad (Geografía Física versus Geografía Humana) acompaña la ciencia geográfica hasta el 

momento contemporáneo. Es en ese sentido que el presente trabajo tiene como objetivo identificar en el 

momento actual los indicios epistemológicos para el mantenimiento o superación de esa escisión. Para la 

ejecución del presente estudio, los procedimientos metodológicos se basaron en: a) revisión bibliográfica acerca 

de la temática abordada y; b) análisis de las disertaciones y tesis defendidas en el año 2015 en el Programa de 

Postgrado en Geografía de la UNESP-PP. Se identificó en la investigación que, a pesar de representar un 

porcentaje pequeño, hay en la Geografía Contemporánea trabajos que están buscando trabajar los aspectos 

sociales y naturales de manera integrada, corroborando la necesidad de reanudación de un pensamiento 

conjuntivo. 

Palabras Claves: Geografía Física x Geografía Humana; Geografía Contemporánea; Pensamiento 

Conjuntivo. 
 

 

Introdução 
 

A sistematização da Geografia enquanto ciência se dá inicialmente por meio da análise 

integrada dos processos naturais e sociais. No entanto, na segunda metade do século XIX, a 

tendência unitária foi sendo suplantada pela fragmentação da Geografia em Geografia Física e 

Geografia Humana como campos independentes, seguida das especializações dentro de cada 

um desses campos geográficos.  

                                                 
1
Este artigo foi elaborado a partir das reflexões apresentadas na monografia intitulada ―Interações entre 

Sociedade e Natureza: Um estudo da História do Pensamento Geográfico‖, defendida pela primeira autora, no 

curso de Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia – Campus Pontal,em 2017.     
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Na concepção de Andrade (1985) e Mendonça (2013) foi a linha científica iniciada 

pelo geógrafo francês Paul Vidal de La Blache, com as subdivisões das monografias 

regionais, a responsável por fragmentar e instaurar a clássica dicotomia entre Geografia Física 

e Geografia Humana, que vem perdurando no devir epistemológico da ciência geográfica.  

Essa dualidade que acompanha a Geografia desde seu período clássico nos faz 

questionar contemporaneamente se a Geografia é de fato uma ciência de domínio dos aspectos 

físicos, pautada no estudo da natureza, ou dos aspectos humanos, tendo a sociedade como 

foco. Nos faz questionar também se o projeto de uma Geografia unitária ainda tem relevância 

no atual debate epistemológico. Nesse sentido, o estudo que baseou este artigo buscou realizar 

uma análise sobre a produção científica na Geografia Brasileira no período contemporâneo, 

com o objetivo de identificar o atual estágio da abordagem acerca dos aspectos sociais e 

naturais na Geografia. 

 

Metodologia – caminhos da pesquisa 
 

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca da temática da interação 

entre Sociedade x Natureza no momento contemporâneo na ciência geográfica, para a 

consolidação do entendimento dos caminhos teóricos e metodológicos da pesquisa.  

Cabe ressaltar que o levantamento do referencial bibliográfico se efetuou através de 

livros ofertados nas bibliotecas da UFU, assim como em bibliotecas on-line de outras 

Universidades, revistas científicas, anais eletrônicos, entre outras ferramentas, utilizando-se 

de autores como: Mendonça (2013); Suertegaray (2017); Andrade (1985); Souza (2016); entre 

outros. 

Na sequência, efetuou-se a análise dos trabalhos produzidos no Programa de Pós-

graduação da UNESP-PP, no que tange às Teses e Dissertações defendidas no ano de 2015, a 

fim de apreender alguns elementos da identidade atual da abordagem Sociedade x Natureza, 

assim como realizar uma comparação entre as perspectivas encontradas nas chamadas 

Geografia Física e Geografia Humana. Para a realização das análises dos trabalhos referentes 

ao Programa de Pós-graduação da UNESP-PP, utilizou-se o site da respectiva instituição, o 

qual disponibiliza de maneira on-line através do Banco de Dissertações e Teses todas as 

pesquisas defendidas em todos os anos de funcionamento do programa.  

A escolha do Programa da UNESP-PP se deu por este apresentar o conceito 7, maior 

nota atribuída aos Programas de Pós-graduação no Brasil, de acordo com a classificação da 
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CAPES. O recorte temporal no que tange às análises dos trabalhos no ano de 2015, se fez por 

estes serem os trabalhos mais recentes disponibilizados pelo site da instituição selecionada na 

época da pesquisa. No ano de 2015 foram analisadas 26 Teses e 19 Dissertações, num total de 

45 trabalhos, já que 4 Teses e 9 Dissertações ainda não estavam disponíveis na forma digital 

no momento da consulta. 

Para a realização da análise dessa produção acadêmica, após realizar o download de 

todas as obras disponíveis, foi feita a leitura dos resumos e das palavras-chave de cada um dos 

45 trabalhos. Tal aspecto metodológico se orientou pela quantia considerável de trabalhos a 

serem analisados, assim, essa foi uma solução plausível para verificar se a abordagem da 

relação Sociedade x Natureza comparecia de forma integrada na produção acadêmica do 

programa de pós-graduação considerado, visto que seria inviável a leitura de todos os 

trabalhos analisados na íntegra. Após o levantamento inicial, foram realizadas leituras mais 

aprofundadas nos trabalhos nos quais foi identificada interação entre Sociedade e Natureza na 

abordagem.  

 

Interação Sociedade e Natureza na Geografia Contemporânea: um estudo a partir do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP – PP 
 

A análise dos 45 trabalhos referentes ao ano de 2015 permitiu identificar que apenas 7 

incluíram em seus estudos a perspectiva integrada entre Sociedade x Natureza, sendo 2 Teses 

e 5 Dissertações. Assim, mesmo que a interação entre Sociedade x Natureza não compareça 

nas palavras-chave dos trabalhos analisados, consideramos que há uma tentativa de refletir 

conjuntamente os aspectos naturais e sociais (Quadro 1).   

 

Quadro 1 - Trabalhos analisados 

Tipo de Trabalho Autor (a) Título do Trabalho 

Dissertação Suelí Aparecida de Souza Um Estudo sobre a Possibilidade do 

Desenvolvimento do Turismo no 

Distrito de Gardênia, Município de 

Rancharia/SP 

Dissertação Marcel Bordin Galvão Dias Depósitos Tecnogênicos na Região 

Noroeste de Goiânia 

Dissertação Josué Carvalho Viegas Diagnóstico dos Agentes e 

Processos Atuantes na 

Fragmentação da Paisagem na 

Bacia Hidrográfica do Rio 

Pericumã, Ambiente de Amazônia 

Maranhense 

Dissertação Camila Pontin Novaes Determinação do Grau de Risco à 

Enchente na Bacia do Córrego 
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Morumbi, Município de Piracicaba-

SP 

Dissertação Ana Cecilia Coral Lopez Planeamiento y Análisis Integral 

del Paisaje de la 'Cuenca 

Hidrográfica del Río Buenavista' 

Província de Manabí-Ecuador: para 

la Implementación de Políticas de 

Incentivos a la Restauración de 

Ecosistemas con Fines de 

Conservación (Programa Sócio 

Bosque-Ecuador) 

Tese Reginaldo José de Souza Raia Divisória ou Raia 

Socioambiental? Uma (Re) 

Definição Baseada na Análise da 

Paisagem Através do Sistema GTP 

Tese Priscila Varges da Silva Água, Paisagem e Turismo: A 

Experiência Turística e a Natureza 

na Bacia do Rio Formoso em 

Bonito-MS 
Fonte: Teses e Dissertações - Unesp. Org. SILVA, T. R. (2017) 

 

O primeiro trabalho analisado, a dissertação de Suelí Aparecida de Souza, apresenta 

uma abordagem integrada da Sociedade x Natureza ao investigar o desenvolvimento turístico 

considerando os recursos naturais e culturais do Distrito de Gardênia pertencente ao 

Município de Rancharia/SP, através de uma abordagem geográfica, sendo os recursos naturais 

(Represa Capivari) e culturais (as festividades do Distrito), os principais elementos que 

atraem um contingente significativo e diverso de visitantes, tendo na atividade turística uma 

possibilidade de diversificação econômica do Distrito, sobretudo, por dispor de recursos 

naturais e culturais potenciais. 

Em relação a pesquisa de mestrado de Marcel Bordin Galvão Dias, tal autor buscou 

envolver as questões da ação humana na transformação da paisagem, em particular, ao 

associar a ação antrópica na formação dos depósitos tecnogênicos, materiais testemunhos da 

transformação dos ambientes pelas atividades humanas, em especial, a urbanização, 

confirmando a relação intrínseca entre Sociedade x Natureza no tempo e no espaço. 

Outro trabalho que apresentou uma análise integrada no campo geográfico foi o estudo 

de Josué Carvalho Viegas, ao examinar os agentes, processos naturais e antrópicos 

responsáveis pela fragmentação do território e das paisagens, relacionando-os com o uso e a 

ocupação da terra, por meio de teorias e conceitos do Modelo Geossistema - Território - 

Paisagem (GTP), em combinação com técnicas de análise e ferramentas de Geotecnologias. A 
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pesquisa identifica que as atividades humanas sobre a Natureza determinam novas áreas em 

processo de alteração.  

No que tange a Dissertação elaborada pela Camila Pontin Novaes, a autora 

desenvolveu um estudo integrado entre Sociedade x Natureza ao analisar os aspectos naturais 

que podem acarretar danos à sociedade, envolvendo as questões ambientais e inter-

relacionando essas duas esferas (Homem x Meio), uma vez que alerta sobre as enchentes que 

acometem a população, como no caso do Rio Piracicaba e Ribeirão Piracicaba Mirim, 

ocasionando os diversos problemas ambientais na cidade de Piracicaba/SP. Neste trabalho 

temos um exemplo de como a abordagem ambiental tem fundamentado a análise tanto de 

aspectos naturais quanto sociais. 

O próximo estudo que relaciona a perspectiva Sociedade x Natureza é o da Ana 

Cecilia Coral Lopez, pois analisa a paisagem a partir de seus componentes naturais e 

antrópicos, tendo por objetivo o desenvolvimento e a aplicação de uma metodologia de 

zonificação territorial com ênfase na conservação e restauração de ecossistemas no contexto 

político-ambiental equatoriano, tendo como referência o sistema nacional de incentivos do 

programa ―Socio Bosque‖ do Ministério de Ambiente do Equador. 

Outra abordagem integrada da Geografia é o trabalho de Reginaldo José de Souza, que 

apresenta uma visão holística ao compreender as dinâmicas socioambientais (relação 

Sociedade x Natureza) e propõe a ressignificação da definição conceitual da zona de contato 

constituída pelos territórios do extremo sudoeste paulista, noroeste paranaense e sudeste sul-

mato-grossense, de Raia Divisória para Raia Socioambiental, buscando mostrar que a Raia 

SP-PR-MS não é uma Raia Divisória e sim uma Raia Socioambiental, visto que as divisas 

estaduais não representam divisores para os elementos da natureza ou para as dinâmicas da 

sociedade. 

E, por fim, o último trabalho identificado que apresentou uma visão holística da 

ciência geográfica foi o estudo de Priscila Varges da Silva, na medida em que avaliou a 

qualidade da água como atrativo turístico na percepção dos turistas, visando compreender a 

importância da água para a atividade turística, assim como identificar quais os fatores que 

influenciam na qualidade e na balneabilidade da água para esta atividade na Bacia do rio 

Formoso em Bonito-MS. A autora realizou procedimentos laboratoriais para analisar os 

aspectos físicos da área estudada, com os testes de qualidade da água e buscou também 

apreender os aspectos ligados à percepção dos turistas, através das realizações de entrevistas. 
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Desta forma, como já salientado anteriormente, no total de 45 pesquisas, incluindo 

Teses e Dissertações, no Programa de Pós-graduação estudado, 7 trouxeram uma visão 

integrada entre Sociedade e Natureza (16%), enquanto 24 trabalhos foram classificados como 

pertencentes à denominada Geografia Humana (53%) e 14 trabalhos como a denominada 

Geografia Física (31%), como exemplifica o (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Trabalhos analisados no Programa de Pós-graduação da UNESP-PP 

 
Fonte: Teses e Dissertações - Unesp. Org. SILVA, T. R. (2017) 

 

No que se refere aos trabalhos classificados como sendo de Geografia Humana, eles 

abordaram temáticas referentes à: Geografia Agrária, Geografia Urbana, Política Públicas, 

Desenvolvimento Territorial, Regionalização, Saúde, Acessibilidade, entre outras 

características. Em relação aos trabalhos da denominada Geografia Física, abrangeram temas 

como: Climatologia, Bacia Hidrográfica, Erosividade das Chuvas, Cobertura Vegetal, 

Planejamento Ambiental, Zoneamento Ambiental, Geoecologia da Paisagem, Morfologia 

urbana, entre outros aspectos.  

Em relação aos trabalhos nos quais foi identificada a abordagem integrada das 

temáticas naturais e sociais, quando analisamos as áreas de pesquisa dos orientadores dessas 

teses e dissertações, nota-se que eles majoritariamente são geógrafos ou profissionais da 

denominada Geografia Física, comprovando a afirmação de Mendonça (2001, p.120), ao 

explanar: 
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(...) há que se reconhecer o considerável esforço de numerosos geógrafos 

físicos na compreensão e inserção dos processos sociais em sua interação 

coma natureza das paisagens e nos problemas ambientais, o que ainda é 

bastante ínfimo em relação à aproximação de geógrafos humanos no que 

concerne à apreensão da natureza no estudo da sociedade. 

De acordo com o exposto e com base na análise realizada, fica nítido que a busca de 

uma visão conjuntiva entre os fenômenos sociais e os naturais é prioritariamente realizada 

pelos denominados geógrafos físicos, demonstrando que o esforço de integração vem muito 

mais da Geografia Física para a Humana do que da Geografia Humana para a Física, 

denotando o grande desafio para que haja a consolidação de uma visão geográfica integrada. 

 Constata-se então, que apesar das tentativas de aproximação entre Geografia Física e 

Geografia Humana no momento contemporâneo, como afirmam Aguiar (2010); Mendonça 

(2013) e Suertegaray (2017), a dicotomia entre esses dois ramos na ciência geográfica 

advinda desde a Geografia Clássica ainda persiste e reflete em prejuízos em tal ciência até os 

dias atuais.  

 Um elemento que reforça esse argumento é a constatação de que num Programa de 

Pós-graduação de nota 7, no qual subentende-se que deveria haver uma maior integração na 

abordagem da relação Sociedade x Natureza, a partir da preocupação em contribuir para a 

produção de uma ciência geográfica com uma visão mais holística e horizontal, perdura a 

dicotomia.  

 Diante desse cenário epistemológico fragmentado, alguns autores têm desenvolvido 

trabalhos que tentam superar a relação dicotômica entre a Geografia Física e a Humana. Nesse 

sentido destacamos Mendonça (2001) que argumenta sobre a necessidade de se traçar uma 

nova corrente do pensamento geográfico, a Geografia Socioambiental, pontuada como uma 

condição introdutória e de contribuição à discussão da epistemologia da Geografia 

contemporânea. Na concepção de Mendonça (2001, p.141), essa nova corrente, ainda em fase 

de constituição, faz frente à necessidade de buscar novas abordagens na ciência geográfica: 

A natureza cambiante do mundo contemporâneo e da intensidade da 

velocidade que o qualifica, impõe a necessária simultaneidade de novos 

olhares, novas técnicas e novas perspectivas sobre o objeto de estudo da 

geografia. Impõe sobretudo a abertura das mentes para criar o novo, o 

diferente, aquele que superará o estágio de dificuldades e limitações de 

apreensão do real que tão marcadamente ainda caracteriza o presente. Um 

novo pensamento, desencadeador de distintos e sem demover resistências, 

mas estes acabam por lapidá-lo, pois proporcionam a experimentação de 

ousadias e profundo repensar de formulações.  
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Outro autor que reconhece a necessidade de novas abordagens geográficas é Souza 

(2016), que traz reflexões sobre a temática socioambiental, tratando das condições e das 

circunstâncias em que a ―transversalidade‖ é facilitada ou viabilizada com o intuito de 

unificar a ciência geográfica.  

De acordo com o autor(2016), outras temáticas capazes de trabalhar a transversalidade 

é a segregação residencial, a (in) justiça social e os processos geoecológicos, pois elas 

oferecem excelente pretexto para a construção de um objeto de conhecimento que deveria ser 

muito caro aos geógrafos contemporâneos: a fabricação social e a história dos riscos 

ambientais e dos desastres naturais, pois: 

(...) muitos geógrafos lidam quotidianamente com o problema do risco 

ambiental; são, porém, contatos com o assunto de um ponto de vista técnico 

e limitado (geomorfológico e ―geotécnico‖: riscos de desmoronamentos e 

deslizamentos, por exemplo); os fatores e as consequências sociais do risco e 

dos desastres não são analisados em profundidade. Com isso, a temática é 

submetida a um tratamento naturalizante, comumente estreito e tecnicista, 

não raro ingênuo em suas ―recomendações‖ endereçadas ao Estado em 

matéria de planejamento e gestão. As conexões com a produção social do 

espaço costumam ser extremamente superficiais − nada que um profissional 

com treinamento em Geologia não pudesse fazer. A propósito da temática do 

risco ambiental e dos desastres comumente chamados de ―naturais‖, a 

cooperação entre ecogeógrafos genuinamente abertos ao conhecimento 

sociogeográfico e sociogeógrafos ecogeograficamente bem informados é tão 

promissora quanto imprescindível (SOUZA, 2016, p.48).  

Outro exemplo contemporâneo de abordagem integrada mencionado por Souza (2016, 

p.50) é o estudo do que o autor denomina de ecogeopolítica, ou, mais especificamente, uma 

ecogeopolítica urbana, ao qual ele mesmo tem se dedicado nos últimos tempos. Sobre tal 

temática, o autor cita como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, que nas palavras dele:   

(...) entre as metrópoles do Brasil e, a rigor, do mundo, a metrópole carioca 

se conta certamente entre os exemplos mais tristemente didáticos de uma 

geopolítica urbana que se serve do discurso ecológico – uma 

‗ecogeopolítica‘, poderíamos dizer – para promover objetivos de controle do 

uso do solo e controle social de um modo compatível com uma ‗democracia‘ 

representativa à brasileira e de tal sorte que, ainda por cima, obtenha-se 

amplo apoio na classe média, cuja consciência seguramente se sente menos 

culpada quando imagina estar zelando pela ‗sustentabilidade‘, vale dizer, 

pelo ‗bem comum‘.  

Na percepção de Suertegaray (2017, p.53) um caminho possível para a unificação da 

Geografia é a  transdisciplinaridade, desde que entendida de forma distinta da forma 

concebida mais normalmente, ou seja, como transcendência: 
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A transdisciplinaridade a que me refiro significa mais do que o horizonte 

para além das disciplinas ou a construção do objeto único ou os múltiplos 

olhares sobre um mesmo objeto. A transdisciplinaridade que acredito ser 

possível trilhar, na perspectiva de busca de articulação, é por mim entendida 

como capacidade de trânsito, como possibilidade de cada um colocar-se no 

lugar do outro, na busca da compreensão ampliada de sua disciplina. Neste 

sentido, a capacidade de transitar pelos diferentes campos é algo a ser 

buscado. É condição para a construção do diálogo entre disciplinas e, mais 

particularmente, entre os fragmentos geográficos.  

Neste mesmo viés, para Souza (2016, p. 46) é preciso ressaltar temas e problemas 

transversais, uma abordagem mais horizontal do que vertical:  

(...) enfatizando uma estratégia que ilumine as possibilidades de articulação e 

diálogo tendo por base a ―mestiçagem epistemológica‖. Daí o termo 

―macroagenda‖, uma vez que a ênfase é posta sobre uma visão de conjunto 

em matéria de possibilidades e desafios para todo um campo de pesquisas, e 

não somente sobre as perspectivas de aprofundamento de uma temática em 

particular. 

Com esses exemplos queremos mostrar que há a possibilidade de trabalhar com uma 

visão integrada no campo geográfico, que não se resume apenas às temáticas citadas ao longo 

do trabalho, mas são numerosas e complexas demais para admitirem qualquer tratamento 

exaustivo neste artigo. Entretanto, ressaltamos que os temas socioambientais, ecogeopolítica 

urbana, segregação residencial, (in) justiça social e processos geoecológicos são algumas das 

abordagens que proporcionam uma visão holística da Geografia e que estão sendo trabalhados 

contemporaneamente.  

 Como explanado nos excertos acima e pautado anteriormente no decorrer deste 

estudo, ao nosso ver, assim como no entendimento de outros geógrafos, a unificação se faz 

importante na ciência geográfica. Nas palavras de Suertegaray (2017, p.52), é necessário unir 

porque vivemos um momento histórico: 

- em que o Modo de Produção Capitalista e, por extensão, a cultura 

ocidental, ao separar o homem/sociedade da natureza e buscar purificar os 

objetos científicos contribuiu para a verticalização do conhecimento mas, ao 

mesmo tempo, promoveu a cegueira no âmbito das conexões; 

- em que o descolamento da concepção de tempo em relação ao espaço 

promoveu a subordinação da natureza à lógica da reprodução do capital, 

além da crença no desenvolvimento técnico - científico como possibilidade 

de recriação da natureza. 

- em que a reinvenção técnica da natureza, que se manifesta na sucessivas 

próteses construídas pelo mundo, os chamados objetos artificiais (a exemplo 

dos sítios urbanos) ou a segunda natureza que, apresentando-se sob as mais 

variadas escalas, indicam a necessidade de discussão sobre a relação 
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natureza-sociedade, ou melhor dizendo, sobre a produção social da 

―natureza‖.   

Mediante o exposto e conforme viemos debatendo, a fragmentação da análise da 

relação Sociedade e Natureza, acompanhada da dicotomia entre Geografia Física versus 

Geografia Humana trouxeram obstáculos e desvantagens para os geógrafos, ao reduzir o 

escopo de sua análise.  

Desta forma, indicamos que a Geografia tem muito a ganhar epistemologicamente ao 

reunir seus fragmentos e (re)construir-se como unitária, não nos moldes tradicionais, mas a 

partir de novas bases e métodos, e sobretudo, a partir de concepções renovadas dos conceitos 

de Natureza e Sociedade. 

Na afirmação de Souza (2016, p. 53), a responsabilidade inicial, contudo, ―é dos 

próprios geógrafos de formação, que precisarão lidar com a complexidade dessa tradição de 

estudo e pesquisa não para ver e lamentar, aí, eternamente um fardo a ser carregado (a 

começar pela dicotomia ―físico‖ versus ―humano‖) ‖, mas sim enxergar novos olhares, novas 

técnicas e novas perspectivas sobre o objeto de estudo da Geografia no mundo contemporâneo 

para adotar em seu cotidiano acadêmico/profissional.    

 

Considerações Finais 
 

Como debatido no presente trabalho, constatamos que a fragmentação entre os dois 

principais ramos da ciência geográfica que perdura há anos, ainda persiste no cenário atual, 

embora venham ocorrendo algumas tentativas de reaproximação entre essas duas esferas - 

Geografia Física e Geografia Humana, como demonstramos a partir da análise dos trabalhos 

produzidos no programa de pós-graduação em Geografia da UNESP – Presidente Prudente. 

Ressaltamos que apesar de uma tímida reaproximação entre Geografia Física e 

Geografia Humana, ainda não se construiu um caminho de unificação satisfatório e 

consistente entre as diversas áreas fragmentadas que compõem a Geografia. 

Por conseguinte, constata-se que no momento atual ainda persiste a necessidade e a 

importância de resgatar a abordagem integrada entre Sociedade/Natureza, sobretudo, diante 

da crescente especialização e segmentação de tal ciência, demonstrando a relevância da não 

separação entre esses componentes, visto que ambos fazem parte de um todo geograficamente 

unificado.  

Nesse sentido, a análise dos 45 trabalhos defendidos no ano de 2015 no Programa de 

Pós-graduação em Geografia da UNESP de Presidente Prudente apresentou que apenas 7 
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estudos exploraram os aspectos naturais e sociais de maneira integrada. Assim, apesar de 

haver uma busca por parte de alguns pensadores em direção à unificação da Geografia, essa 

tendência ainda não está fortalecida no panorama geográfico contemporâneo como tendência 

hegemônica.  

Nos trabalhos que apresentaram uma abordagem integrada entre Sociedade x 

Natureza, nota-se que, geralmente, o fio condutor desse tratamento está atrelado à questão 

ambiental. Conforme menciona Mendonça (2001, p.122), no momento atual, esse contexto 

ambiental impôs aos geógrafos ―um profundo questionamento relativo ao estatuto da 

geografia contemporânea frente às novas dimensões do espaço e aos graves problemas sociais 

que se materializam na superfície terrestre‖. 

Cabe salientar que, a análise dos trabalhos entre Teses e Dissertações em Geografia  

defendidos no ano de 2015 na UNESP-PP, de forma alguma representa fielmente a produção 

geográfica científica brasileira, porém, tal recorte se deu pelo fato de, entre todos os 

Programas de Pós-graduação em Geografia no Brasil que apresenta nota máxima, de acordo 

com a CAPES, está o referido programa analisado, indicando um alto padrão, o que faz com 

que a produção científica seja qualificada e esteja alinhada com as tendências contemporâneas 

do pensamento geográfico. 

Deste modo, temos a indicação de um caminho árduo aos geógrafos diante da 

necessidade de reflexão epistemológica, além da necessidade de exercitar novos olhares, 

novas técnicas e novas perspectivas sobre o objeto de estudo da Geografia no mundo 

contemporâneo. Caminho difícil, mas não impossível, já que a ciência geográfica tem se 

mostrado capaz de dialogar com outros saberes de forma propositiva e integradora na 

multiplicidade do espaço geográfico. 

Enfim, acreditamos que pensar o espaço geográfico na sua unidade e nas suas distintas 

variantes conceituais, na sua multiplicidade, perpassa por buscar na Geografia a construção de 

um caminho unitário entre Sociedade x Natureza (SUERTEGARAY, 2017).  
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Resumo:O trabalho em questão traça uma reflexão sobre o embate epistemológico travado entre Richard 

Hartshorne e Fred Schaefer acerca da natureza da Geografia. Evidenciam-se também as diferentes concepções de 

Geografia apregoadas por cada um desses geógrafos. Outrossim, há uma discussão sobre os desdobramentos 

desse embate, principalmente perante o surgimento da New Geography (Nova Geografia), panorama esse que 

ocupa papel de destaque na matriz moderna da ciência geográfica. 

Palavras-chave: Natureza da Geografia; Richard Hartshorne; Fred Schaefer. 

 

Resumen:El trabajo en cuestión traza una reflexión sobre el embate epistemológico trabado entre Richard 

Hartshorne y Fred Schaefer acerca de la naturaleza de la Geografía. Se evidencian también las diferentes 

concepciones de Geografía pregonadas por cada uno de esos geógrafos. Igualmente, hay una discusión sobre los 

desdoblamientos de ese embate, principalmente ante el surgimiento de la New Geography (Nueva Geografía), 

panorama que ocupa un papel destacado en la matriz moderna de la ciencia geográfica. 
Palabras clave:Naturaleza de la Geografía; Richard Hartshorne; Fred Schaefer. 

 

Introdução 
 

A moderna concepção de Geografia tem sua base em estudos desenvolvidos por 

Immanuel Kant no século XVIII, os quais foram posteriormente aprofundados pelos 

geógrafos seguintes. Entretanto, no final do século XIX e início do século XX há um resgate, 

além de uma melhor difusão das ideias de Kant, por meio do movimento que ficou conhecido 

como neokantismo, o qual teve em Alfred Hettner uma de suas figuras de maior destaque. 

A partir da segunda metade da década de 1920, emergiu no meio acadêmico norte-

americano o geógrafo Richard Hartshorne (1899-1992), responsável pela difusão e análise dos 

conceitos kantianos e hettnerianos em nível internacional. Sua obra teve grande impacto na 

Geografia, pois foi capaz de realizar o que até então não havia sido produzido nessa ciência, 

estudos de cunho epistemológico e metodológico, além de desenvolver uma sistematização de 

significativa parcela das teorias produzidas pelos ―autores clássicos‖ desse ramo do saber 

científico. Entretanto, sua produção acadêmica não passou incólume a críticas, destacando-se, 

principalmente, as análises realizadas pelo geógrafo alemão Fred Schaefer (1904-1953). 

                                                 
1
Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Técnico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Docente da Fundação Educacional de Penápolis (FUNEPE). 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1461 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva realizar um exame crítico de importante 

capítulo da história do pensamento geográfico, o embate epistemológico realizado entre 

Hartshorne e Schaefer, sobretudo, no que diz respeito à natureza da Geografia. Além de 

também enfocar seu consequente desdobramento perante o surgimento da New Geography 

(Nova Geografia). 

 

Metodologia 
 

Como princípio metodológico norteador para a elaboração deste trabalho utilizou-se, 

principalmente, o levantamento de bibliografia concernente à temática, oriunda de diferentes 

suportes e fontes. Isso porque, este trabalho realiza uma análise essencialmente teórica do 

assunto por ele abordado. 

A leitura e análise da bibliografia empregada serviram de embasamento teórico para a 

compreensão das diferentes concepções de natureza da Geografia apregoadas por Richard 

Hartshorne e Fred Schaefer, bem como do embate epistemológico por eles travado. Esse 

panorama ocupa um papel de destaque perante a matriz moderna da ciência geográfica. 

 

Os Pressupostos Hartshornianos 
 

A produção literária de Richard Hartshorne encontra-se firmada sobre dois pilares 

elementares, os quais são representados pelas seminais obras The Nature of Geography, 

datada de 1939 e, Perspective on the Nature of Geography, escrita em 1959, ambas 

publicadas pelos Annals of the Association of American Geographers (AAAG), periódico sob 

responsabilidade da Associação Norte-Americana de Geógrafos (AAG). Estes livros 

transformaram Hartshorne no teórico mais importante e prolífico da Escola Clássica Norte-

Americana de Geografia, desempenhando papel fundamental nos rumos tomados pela ciência 

geográfica no transcorrer do século XX. 

Em 1938, Hartshorne, então professor da Universidade de Minnesota, ficou afastado 

de suas funções docentes em licença de um ano para estudos de campo na Europa, em 

decorrência de um prêmio (viagem de navio) a ele concedido pelo Conselho de Pesquisa em 

Ciência Social dos Estados Unidos, o que lhe permitiria estudar as fronteiras políticas 

europeias in loco. Objetivava realizar estudos minuciosos de certas fronteiras, com especial 

atenção ao antigo Império Alemão, mas o ano de 1938 não era o melhor para se examinarem 

essas fronteiras com máquina fotográfica e caderno de notas, devido à eminência da Segunda 
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Guerra Mundial. Em vez disso, Hartshorne passou o período de licença organizando um 

relatório sobre o desenvolvimento do pensamento geográfico, graças a leituras feitas em 

bibliotecas europeias e visitas a numerosos geógrafos europeus. 

No verão de 1939, Hartshorne regressa aos Estados Unidos em posse de um 

manuscrito de várias centenas de páginas, o qual daria origem ao monumental The Nature of 

Geography: a critical survey of current thought in the light of the past, uma das obras mais 

importantes da literatura geográfica. A revelação das ideias geográficas, da época dos gregos 

antigos até aquele período, é descrita por Hartshorne de maneira magistral. 

A publicação desse livro transformou o debate teórico-metodológico até então 

desenvolvido no âmbito da Geografia. Esse trabalho seminal nasceu da frustração de 

Hartshorne diante do que considerava uma falta de compreensão, acordo ou harmonia entre os 

geógrafos americanos em relação à natureza da Geografia, tendo se transformado em um 

clássico da literatura geográfica. Para Johnston (1986), esta obra representa a manifestação 

definitiva do paradigma regional na Geografia. 

A monografia de Hartshorne forneceu a visão padrão e geralmente aceita da 

disciplina até os anos de 1950. Isso se deve em parte por ter unificado muito 

do que já se aceitava como prática corrente da Geografia nas universidades 

do Meio-Oeste; em parte, ao irrompimento da Segunda Guerra Mundial; e, 

em parte, puramente à sua dimensão, pois poucos geógrafos foram capazes 

de captar toda a complexidade de seus argumentos. De fato, The Nature of 

Geography foi empregado como símbolo do argumento da Geografia como 

ciência corológica mais que como base de exames e interpretações críticas. 

(UNWIN, 1995, p. 149, tradução nossa). 

Após sofrer severas críticas advindas de Fred Schaefer, através da publicação do artigo 

Exceptionalism in Geography: a metodological examination, datado de 1953, Hartshorne 

exortado por vários colegas, concorda em elaborar um novo trabalho para o AAAG, onde 

trataria de maneira construtiva dos problemas metodológicos suscitados pela crítica 

schaeferiana, mas que, independentemente dela, vinham perturbando muitos geógrafos. Como 

esse trabalho assumiu proporções muito maiores do que um estudo normal para o periódico da 

AAG, o redator-chefe sugeriu que ele fosse publicado em 1959 sob a forma de monografia 

separada, a qual recebeu o título Perspective on the Nature of Geography. Essa oportunidade 

de publicá-lo possibilitou que os problemas em causa fossem considerados de maneira mais 

completa pelo autor. 

Nessa obra, Hartshorne lista e dá resposta a dez das críticas que seu primeiro livro 

recebeu, cada qual vindo a compor um capítulo do novo livro. De modo que esse livro acaba 
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por se tornar um verdadeiro balanço crítico — e, para o autor, superativo — do elenco dos 

temas que o tempo acumulou como problemas da teoria e método da Geografia Clássica. E, 

com isso, põe à disposição dos geógrafos dois livros de referência, o segundo com maior 

circulação e conhecimento público, seja por sua maior simplicidade e abrangência, seja pela 

atenção que para ele chama o próprio clima polêmico que cerca o primeiro. 

Hartshorne é uma das expressões da Geografia norte-americana parcamente 

conhecida no Brasil, mas talvez tão rica quanto suas matrizes francesa e 

alemã. Tendo formado toda sua trajetória na Geografia Regional, pressente 

nos anos 1930 que profundos problemas de natureza teórica afetavam a ação 

investigativa e prática do geógrafo, indo aos clássicos para elucidá-los. Disso 

resultou o livro de 1939, e, num desdobramento, o de 1959. O que faz de 

Hartshorne e desses dois livros um dos poucos momentos de atenção à 

epistemologia na história do pensamento geográfico. A Natureza da 

Geografia e Propósitos e Natureza da Geografia são uns dos raros trabalhos 

escritos na Geografia mundial no campo da crítica teórica. (MOREIRA, 

2008, p. 127). 

Hartshorne demonstra que no transcurso das duas décadas que separam seus livros, a 

Geografia experimentou acentuada expansão acadêmica. Essa expansão foi acompanhada de 

um interesse mais acentuado pelas questões fundamentais concernentes à natureza e aos 

propósitos da Geografia como campo de estudos superiores. Essas questões não são novas, 

em sua maioria. Os pontos de vista de uma vasta gama de geógrafos, sobre elas, foram 

publicados em The Nature of Geography. Entretanto, o caráter enciclopédico dessa obra, de 

par com a grande atenção que devotou à crítica negativa, embora essas duas características 

tenham sido essenciais, dada a finalidade do referido estudo, tenderam a lhe obscurecer as 

conclusões positivas. 

As críticas e objeções apresentadas desde 1939, na literatura sobre a matéria, na 

correspondência epistolar e nos debates verificados em seminários, demonstraram para 

Hartshorne a necessidade de reconsiderar dez questões fundamentais, cada uma constituindo o 

tema de um capítulo do livro Perspective on the Nature of Geography. 

Em referência a algumas questões, os estudos metodológicos publicados a 

partir de 1939 apoiam as conclusões apresentadas em The Nature of 

Geography. Por conseguinte, são tais questões novamente tratadas no 

presente livro [Perspective on the Nature of Geography] de forma abreviada, 

mas, assim o espero, mais claramente. Em outros casos, a evolução do 

pensamento geográfico ocorria no período subsequente, de quase vinte anos, 

exigiu fosse efetuada substancial revisão do exposto naquela obra. 

Não visa este trabalho, entretanto, a acrescentar apenas mais lenha à fogueira 

que vários autores têm deplorado como sendo ―a infindável discussão 

metodológica‖. A inútil repetição de debates poderá ser evitada da melhor 
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forma através do cuidadoso exame do que escreveram outros autores, 

procurando-se estabelecer os pontos de vista concordes e fundamentar as 

divergências na compreensão e correta representação das opiniões sujeitas à 

crítica. (HARTSHORNE, 1978, p. 02). 

Em suas duas obras, Hartshorne obedece ao princípio de que a determinação da 

natureza, do âmbito e dos propósitos da Geografia constitui primordialmente um problema de 

pesquisa de caráter empírico. Na qualidade de campo de estudos estabelecido e de longo 

desenvolvimento histórico, e possuindo uma rica literatura tanto metodológica, quanto 

substantiva, a Geografia é o que os geógrafos dela fizeram. De modo geral, é provável que 

esse seu caráter só se modifique lentamente. 

 

Schaefer e o “Excepcionalismo” em Geografia 
 

A produção acadêmica e as ideias defendidas por Richard Hartshorne não passaram 

incólumes a críticas, dentre as mais severas estavam às expressas pelo economista alemão 

Fred Kurt Schaefer, através de seu polêmico/icônico artigo — publicado postumamente —, 

Exceptionalism in Geography: a metodological examination (1953), ao qual sempre se 

referem os que procuram as origens da ―revolução quantitativa e teorética‖ na Geografia. 

[…] Nascido em Berlim em 1904 e aluno daquela universidade entre 1928 e 

1932, onde adquiriu uma boa formação em Estatística, Ciência Política e 

Filosofia, Schaefer era uma personalidade de profundas convicções e 

militância socialista. Por isso, teve que exilar-se com a chegada dos nazistas 

ao poder. Dirigiu-se primeiro à Inglaterra e, mais tarde, aos Estados Unidos 

onde, depois de ter alguns problemas por suas simpatias políticas, acabou 

dedicando-se à Geografia como docente na Universidade de Iowa. Ali, 

coincidentemente, juntou-se a um dos membros mais proeminentes do 

Círculo de Viena, o filósofo Gustav Bergmann, com quem estabeleceu 

grande amizade, tendo a oportunidade de discutir os aspectos teóricos de 

suas investigações geográficas. Desta forma, através de Schaefer a 

concepção científica do Círculo de Viena foi transmitida pela primeira vez à 

geografia norte-americana e, embora em um primeiro momento fosse mal 

interpretada, ao coincidir com outros estímulos na mesma direção, contribui 

ao gerar a poderosa corrente neopositivista da ―Nova Geografia‖. (CAPEL, 

1983, p. 380-381, tradução nossa). 

Schaefer (1953) salientou que seu artigo era o primeiro a desafiar a apresentação e a 

interpretação dos trabalhos de Hettner e de outros, tecidas por Hartshorne, e foi publicado 

catorze anos após a monografia deste. Sua intenção era criticar as alegações 

―excepcionalistas‖ feitas pela Geografia Regional, e apresentar a argumentação de que a 

Geografia deveria adotar a filosofia e os métodos da escola positivista da ciência. Sua 
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primeira tarefa, então, era delinear a natureza de uma ciência e definir as características 

peculiares da Geografia como uma ciência social. Ele argumentou que as alegações segundo 

as quais a Geografia era uma ciência de integração, que agrupava as contribuições das 

ciências sistemáticas individuais, eram arrogantes e que, em qualquer caso, seus produtos 

eram ―algo que carecia [...] de novas e profundas intuições‖. Uma ciência é caracterizada por 

suas explicações, e as explicações requerem leis: ―Explicar os fenômenos descritos significa 

sempre reconhecê-los como instâncias de leis‖ (p. 07). 

O artigo de Schaefer publicado em 1953 se opôs corajosamente a partir de 

uma perspectiva positivista à concepção que denominou excepcionalista da 

geografia, que é, em definitivo, a concepção idiográfica-regional mantida 

por Hettner e, nos Estados Unidos, por Hartshorne. Para Schaefer a 

consideração da matéria como uma disciplina idiográfica que centra seu 

esforço na descrição regional supõe eliminar o conteúdo científico da 

geografia. Desde o século XIX com o avanço das ciências naturais, ―a mera 

descrição era insuficiente‖. Do que se trata é de alcançar a explicação: 

―explicar os fenômenos que se tem descrito significa sempre reconhecê-los 

como exemplos de leis‖. Dito de outra maneira: ―a ciência não está tão 

interessada nos fatos individuais como nos padrões que apresentam‖. 

(CAPEL, 1983, p. 381, tradução nossa). 

No caso da Geografia, Schaefer (1953) propunha que esta fosse concebida ―como a 

ciência que se refere à formulação de leis que regem a distribuição espacial de certas 

características na superfície da Terra‖. Lentamente esta concepção de Geografia como uma 

ciência explicativa foi ganhando espaço no meio acadêmico, dando lugar a tomadas de 

posição de caráter neopositivista, sendo que dentre estas se destacam os livros Theoretical 

Geography (1962) de William Bunge e Explanation in Geography (1969) de David Harvey.  

Na Geografia, de acordo com Schaefer (1953), as maiores regularidades descritas 

referem-se a padrões espaciais: ―Daí a Geografia ter de ser concebida como a ciência voltada 

para a formulação das leis que governam a distribuição espacial de certas características na 

superfície da Terra‖ (p. 07). E, é sobre esses arranjos de fenômenos espaciais, e não sobre os 

fenômenos propriamente, que os geógrafos deveriam procurar estabelecer esquemas 

explicativos assemelhados às leis. Os procedimentos geográficos não deveriam diferir 

daqueles empregados em outras ciências, tanto naturais quanto sociais: a observação deveria 

conduzir a uma hipótese — sobre a inter-relação entre dois padrões espaciais, por exemplo — 

e esta deveria ser testada frente a um grande número de estudos de caso, de modo a fornecer 

material para uma lei, se a hipótese fosse, por esse meio, verificada. 
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À argumentação contrária a esta definição da Geografia como a ciência das 

distribuições espaciais, argumentação implícita no trabalho de Hartshorne, 

Schaefer denominou excepcionalista. Essa corrente (chamada 

excepcionalista, por Schaefer) argumenta que a Geografia não compartilha a 

metodologia de outras ciências por causa da natureza peculiar de sua matéria 

de estudo — o estudo de lugares únicos, ou regiões. Usando analogias da 

Física e da Economia, Schaefer argumentava que a Geografia não tem nada 

de especial em seu enfoque sobre fenômenos únicos, que somente podem ser 

explicados por uma integração de leis extraídas de várias ciências 

sistemáticas, mas isto não impede — embora indubitavelmente torne mais 

difícil — o desenvolvimento dessas leis. (JOHNSTON, 1986, p. 75). 

Para Schaefer (1953) era, portanto, absurdo sustentar-se que os geógrafos distinguiam-

se entre os cientistas pela integração que conseguiam de fenômenos heterogêneos. A este 

respeito, nada havia de extraordinário na Geografia. Poder-se-ia supor que essa ideia era um 

remanescente dos tempos em que não existiam ciências sociais e havia pouca ciência natural, 

ocupando o lugar dessas, tentativas originais e enciclopédicas como a história natural e a 

cosmologia. Observou-se que existe um grupo inteiro de ideias que são variantes de um tema 

comum: a Geografia difere completamente das demais ciências, sendo metodologicamente 

única, por assim dizer. A argumentação contrária à definição da Geografia como a ciência das 

distribuições espaciais, a qual se encontra implícita no trabalho de Hartshorne, Schaefer 

(1953) denominou de ―excepcionalismo‖. 

Conforme as considerações de Claval (1981), o trabalho de Schaefer acabou se 

convertendo no ponto de partida de uma das polêmicas mais apaixonadas, que jamais havia se 

dado no âmbito geográfico. 

Fred K. Schaefer propunha demostrar que é injusto limitar-se a considerar a 

Geografia como uma ciência do único, como uma disciplina idiográfica ou 

um estudo de casos excepcionais. E, reclamava o desenvolvimento de 

estudos gerais, se empenhava em mostrar que a impotência da Geografia 

tinha sua principal origem na preocupação demasiado exclusiva de refletir o 

real em sua totalidade; empregava para isso certas conclusões da doutrina 

clássica e proclamava: ―Não existe nenhuma lei para aquilo que é único, por 

isso é de escasso interesse a busca de leis ou a elaboração de previsões 

históricas e geográficas‖. (CLAVAL, 1981, p. 223). 

 

Novas Reflexões de Hartshorne pós Crítica 
 

A concepção de Geografia defendida por Schaefer (1953) demonstrava que esta 

ciência deveria romper com os particularismos e se voltar para a formulação de leis gerais 

sobre a distribuição de determinados fenômenos/características ao longo da superfície 
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terrestre. Entretanto, essa visão de Geografia, bem como as críticas sofridas, foram 

veementemente rechaçadas por Hartshorne.  

O artigo de Schaefer não produziu muita reação direta na literatura impressa, 

apesar de alegações posteriores de que ele foi um grande estímulo para o 

trabalho no gênero que o autor propôs (Bunge, 1962). Entretanto, ele 

provocou uma resposta considerável de Hartshorne, primeiro sob a forma de 

uma carta ao editor dos Annals of the Association American Geographers 

(Hartshorne, 1954) e, posteriormente, de três peças substantivas (Hartshorne, 

1955, 1958 e 1959): a última destas foi outro grande livro, que, embora 

provavelmente com uma influência não tão grande quanto a do volume de 

1939, mostrou a importância continuada de Hartshorne para os geógrafos 

americanos, como um intérprete da metodologia e da filosofia de seu objeto 

de estudo. (JOHNSTON, 1986, p. 77). 

O propósito do primeiro artigo de Hartshorne (1955), intitulado “Exceptionalism in 

Geograpy” re-examined, que inclui a carta do editor dos Annals (Commenton 

“Exceptionalism in Geograpy”, 1954) era o de indicar as diversas falhas que ele identificou 

nas formulações de Schaefer. Ele começa com uma extensa discussão sobre as regras do 

debate metodológico: a maior parte do artigo foi organizada para ilustrar a afirmação de que 

Schaefer era limitado em suas referências, tirava conclusões insustentáveis e modificava os 

pontos de vista de outros, de modo que ―em cada parágrafo, em quase cada frase desta terceira 

parte, há um sério falseamento, seja por compromisso, seja por omissão, dos pontos de vista 

do escritor em discussão‖ (p. 236) — deve-se notar que essa afirmação refere-se à terceira 

parte do artigo de Schaefer, que tratava do trabalho de Hettner. 

Em termos mais gerais, Hartshorne (1955) alegava que o artigo de Schaefer ―ignora os 

padrões normais da cultura crítica e, de fato, não oferece nada mais que a opinião pessoal, 

levemente disfarçada como análise histórica e literária‖ (p. 244). Uma vez que o próprio 

Hartshorne tinha uma forte crença de que ―a Geografia é o que os geógrafos dela fizeram‖, 

para ele todas as afirmações metodológicas e filosóficas deveriam basear-se em uma análise 

íntima e cuidadosa dos trabalhos publicados pelos outros. 

Embora boa parte desse artigo esteja voltada para o exame da natureza do 

―depoimento‖ de Schaefer, na seção final Hartshorne volta-se para o exame da argumentação 

antiexcepcionalista. Ele salienta que, ao chegar à conclusão de que a Geografia deveria tomar 

as leis de processos das ciências sistemáticas e utilizá-las para produzir leis morfológicas, 

Schaefer chega quase, de fato, a pregar o tipo de alegação excepcionalista que ele pretende 

destruir. Poder-se-ia, consequentemente, questionar se a crítica de Schaefer não seria uma 
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―fraude total‖ (p. 237). A posição de Schaefer é entendida da seguinte maneira: ―A Geografia 

precisa ser uma ciência, a ciência é a procura de leis, e todos os fenômenos da natureza e da 

vida humana estão sujeitos a tais leis e são completamente determináveis por elas‖ (p. 242). 

Para Johnston (1986), tal determinismo científico é contraposto à síntese daquilo que os 

geógrafos fazem, tal como se estabelece em The Nature of Geography que, em todo o caso, 

foi tratado de um modo mais cavalheiresco por Schaefer. 

Em seu segundo artigo, denominado The Concept of Geography as a Science of Space 

from Kant and Humbold to Hettner, Hartshorne (1958) volta-se para a alegação schaeferiana 

de que Kant era a fonte da visão excepcionalista. Uma análise da literatura sugere que ambos, 

Humboldt e Hettner, chegaram ao mesmo ponto de vista independentemente, não tendo 

consciência dos pontos de vista de Kant, quando estavam escrevendo.  

Segundo o que sabemos, Kant foi o primeiro que estabeleceu o conceito que 

estamos considerando (Geografia como Ciência do Espaço). Mas sua 

formulação não teve influência ―direta‖ no pensamento geográfico moderno, 

a não ser como elemento de confirmação. Pode ter havido uma influência 

indireta através de conexões parciais e incertas: através de Ritter em menor 

grau, possivelmente com maior efeito através do pensamento de Humboldt e 

através deste, como possibilidade única, no pensamento de Richthofen e de 

Hettner. Em cada caso, porém, é bastante possível que não existiu, na 

verdade, nenhuma conexão. 

[…] 

O conceito estabelecido por Kant e Humboldt, e amplamente exposto por 

Hettner, proporciona uma explicação razoável destes fatos empíricos acerca 

do campo da Geografia. Por isso, é apropriado sugerir, com Hettner, que este 

conceito (Geografia como Ciência do Espaço) não pode ser considerado 

como invento de um homem nem de um pequeno núcleo de estudiosos, mas 

sim, como o reconhecimento mais ou menos consciente de inúmeros 

geógrafos em busca de um marco referencial comum para seu trabalho. 

(HARTSHORNE, 1958, p. 52-54, tradução nossa). 

May (1970) apud Johnston (1986) sugere, entretanto, que tanto Hartshorne quanto 

Schaefer podem ter interpretado mal a concepção kantiana de ciência e o papel da Geografia 

como uma ciência, embora ele corrobore a rejeição que Hartshorne faz da interpretação da 

fonte das ideias de Kant. 

A terceira e mais substancial peça de refutação que Hartshorne fez da argumentação 

de Schaefer foi uma monografia intitulada Perspective on The Nature of Geography (1959), 

cuja produção fora estimulada por Schaefer — e pelas solicitações de colegas no sentido de 

que ele respondesse, em detalhe, à argumentação schaeferiana —, mas que foi, também, usada 

como um veículo para a discussão de um amplo leque de outras questões, colocadas durante 
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as duas décadas que se seguiram ao seu trabalho original de 1939. Objetivando esclarecer, 

atualizar e dirimir equívocos da primeira obra, Hartshorne acaba por escrever este novo livro, 

mais claro e simples, o qual obteve maior influência nos desdobramentos que o original, seja 

nos rumos da Geografia norte-americana, seja em nível internacional. 

Ele organizou a discussão em um esquema de dez questões-tópicos 

separadas: o objetivo era fornecer uma metodologia, através da qual a 

Geografia pudesse responder às suas necessidades de ―novas abordagens 

conceituais e meios mais efetivos de medir as inter-relações dos fenômenos‖, 

que só poderia se desenvolver a partir de um entendimento e da aceitação do 

―caráter essencial‖ da disciplina. (JOHNSTON, 1986, p. 79). 
 

Considerações Finais 
 

Diante da temática analisada durante o transcorrer do texto, torna-se possível inferir 

que o embate epistemológico travado entre Hartshorne e Schaefer representa um importante 

capítulo na história do pensamento geográfico, o qual teve significativa repercussão sobre a 

produção geográfica posterior. 

Cabe ressaltar que a forma de conceber a natureza da Geografia por parte dos dois 

autores analisados é dispare. Isso porque, Hartshorne (1978) preconiza que a Geografia se 

constitui em uma disciplina que procura descrever e interpretar o caráter variável da terra, de 

lugar a lugar, como o mundo do homem. Esta descrição científica deve incluir tanto o que se 

sabe, quanto o que pode ser inferido, quer dos fenômenos, quer das relações de processos e 

associações de fenômenos. 

Desse modo, a Geografia consiste em 

[…] uma ciência que interpreta as realidades da diferenciação de áreas do 

mundo, tais como elas são encontradas, não somente em termos das 

diferenças de certos elementos de lugar para lugar, mas também em termos 

da combinação total dos fenômenos em cada lugar, diferente daquelas que se 

verificam em cada um dos outros lugares (HARTSHORNE, 1939, p. 462, 

tradução nossa). 

Já para Schaefer (1953), descrever e classificar os fenômenos são procedimentos 

muito distantes de uma explicação de como esses fenômenos se distribuem no mundo. Dessa 

maneira, a Geografia deve se colocar como a ciência que se refere à formulação de leis que 

regem a distribuição espacial de certas características na superfície da terra, além de ser capaz 

de formular leis válidas universalmente. 

Hartshorne tinha uma visão clara da Geografia: a Geografia é o que os 

geógrafos fizeram dela. A visão de Schaefer, por outro lado, era normativa, 
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daquilo que a Geografia deveria ser independentemente do que ela fora. 

Durante a década que se seguiu à publicação da Perspective de Hartshorne, 

foi a visão de Schaefer que, de modo muito geral, prevaleceu em ambos os 

lados do Atlântico […]. Assim, não é surpreendente a relativa pouca atenção 

que foi dada alhures, na literatura geográfica, ao debate Schaefer/Hartshorne. 

(JOHNSTON, 1986, p. 81-82). 

Segundo Lencioni (2003), esta preocupação com a formulação de leis gerais na 

Geografia resultou no desenvolvimento de um aporte teórico-metodológico totalmente novo, 

ocasionando o desenvolvimento de uma corrente de pensamento geográfico denominada de 

Nova Geografia (New Geography), também conhecida como Geografia Quantitativa ou 

Teorética, a qual emergiu durante a década de 1950, abrindo novos horizontes às pesquisas 

geográficas. A primeira expressa à aplicação intensiva das técnicas estatísticas e matemáticas 

nas análises geográficas e o procedimento quantitativo pode ser considerado entre as 

características básicas da Nova Geografia. A segunda salienta o aspecto teórico-

metodológico, subentendendo como imprescindível toda a análise quantificativa e englobando 

os processos de abstração necessários às etapas da metodologia científica e da explicação. 

Esses acontecimentos marcaram o começo de importantes mudanças no campo da 

Geografia, que foram rapidamente aceitas por outros geógrafos, no interior e além dos 

Estados Unidos. Embora o foco estivesse colocado na teoria, na mensuração e no 

desenvolvimento de leis geográficas na linha do espírito acadêmico das décadas do imediato 

pós-guerra, de algum modo o panorama não se desviou muito da definição ampliada de 

Hartshorne sobre a natureza da Geografia. A principal diferença entre o novo trabalho, com 

seu foco sobre os estudos sistemáticos, e o paradigma regional estava em uma crença maior 

dos geógrafos em sua capacidade de produzir leis, de trabalhar dentro dos cânones do método 

científico geralmente aceito, e de libertar-se do isolamento acadêmico que havia se imposto. 

Gregory [et. al] (2009, p. 298) demonstra que alguns teóricos se voltaram à obra The 

Structure of Scientific Revolutions (1962) para caracterizar ahistória da Geografia como uma 

sucessão de sobreposições paradigmáticas consagrada em uma série de textos-chave: ―[…] a 

diferenciação de áreas de Richard Hartshorne e o excepcionalismo de Fred K. Schaefer são 

candidatos típicos ao status de paradigma‖. 

Por fim, deve-se destacar que Hartshorne e Schaefer tiveram seguidores. Seus 

trabalhos foram dignos de discussões e controvérsias, contribuindo para o desenvolvimento 

teórico da Geografia. Porém, o presente trabalho não objetiva esgotar o tema, mas sim 

propiciar uma maior difusão dessa ―clássica discussão‖ sobre a natureza da Geografia. 
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Resumo:Este ensaio retrata elementos centrais de uma Tese de Doutorado construída no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade de Brasília. A participação neste evento é pretendida para que os 

caminhos adotados na construção desta sejam postos à avaliação, de professores-pesquisadores e colegas. 

Portanto, irá se discorrer brevemente sobre a tríade do pensamento concebida, qual seja:  Espacialidade 

Mineratória assumida enquanto conceito, as Metanarrativas Espaciais da Mineração, que é uma noção, e a 

Injunção Paradoxal considerada um procedimento. Já o trabalho faz a mediação destes elementos centrais, e 

fornece a dialetização com o mundo vivido através de sua facticidade ontológica, agregador ou concretizador da 

tríade. Esta tríade se configura, portanto, na possibilidade singular e totalizante de uma ontologia do ser do 

minerar na América Latina. 
Palavras-Chave:Colonialidade; Metanarrativas Espaciais da Mineração; Injunção Paradoxal; Mariana-

Minas Gerais; Geografia Decolonial; 
 

 

Resumen:Este ensayo retrata elementos centrales de una Tesis de Doctorado construida en el Programa de 

Postgrado en Geografía de la Universidad de Brasilia. La participación en este evento es pretendida para que los 

caminos adoptados en la construcción de ésta sean puestos a la evaluación, de profesores-investigadores y 

colegas. Por lo tanto, se discurre brevemente sobre la tríada del pensamiento asumido, cual es: Espacialidad 

Mineratoria asumida como concepto, las Metanarrativas Espaciales de la Minería, que es una noción, y la 

Injunción Paradoxal considerada un procedimiento. El trabajo hace la mediación de estos elementos centrales, y 

proporciona la dialectización con el mundo vivido a través de su facticidad ontológica, agregadora o 

concretizadora de la tríada. Esta tríada se configura, por lo tanto, en la posibilidad singular y totalizante de una 

ontología del ser del minar en América Latina. 
Palabras Clave:Colonialidad; Metanarrativas Espaciales de la Minería; Injunción Paradoxal; Mariana-

Minas Gerais; Geografía Decolonial; 

 

 

INTRODUÇÃO: a tríade do pensamento. 

 

Esta Tese possui enquanto conceito central o que irá ser categorizado como 

Espacialidade Mineratória. A defesa deste conceito expresso na forma de uma espacialidade 

específica integra tanto o arcabouço do desenvolvimento da Tese, quanto esta nota 

introdutória que fornece indícios acerca do nível de abstração realizado, que faz com que o 

                                                 
1
Trata-se do título provisório da Tese desenvolvida na Geografia da Universidade de Brasília, com defesa 

prevista para o ano 2019. 
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processo histórico-social sobre o qual se desnuda se manifeste e seja apreendido como 

espacialidade – e não, por exemplo, em uma territorialidade. 

O que se chama de Espacialidade Mineratória se relaciona a uma concreção 

específica que integra o fazer histórico espacial da mineração enquanto possibilidade de 

apreensão da totalidade, tomada na dimensão da práxis e da existência inerente a essa prática 

econômica. Esta concreção é a síntese das dinâmicas e complexidades atreladas ao minerar, a 

partir do processo civilizatório sob a via colonialista, que marca e dá certa unicidade à 

construção do espaço latino-americano (GALEANO, 1978; QUIJANO, 2000; 

WALLERSTEIN, 1990; MORAES, 2000); e o seu movimento é apreendido através das 

Metanarrativas Espaciais da Mineração e de sua inscrição contraditória no espaço por meio 

de injunções paradoxais constituintes do ser minerador.  

Contudo, a Espacialidade Mineratória é concebida como conceito central desta 

análise, que será categorizada, ao mesmo tempo em que se realiza no processo histórico. A 

operacionalidade deste conceito se dá pelo trabalho, enquanto fato produtivo e fato vinculado 

à produção. E por este motivo, o trabalho é assumido enquanto categoria da análise, pois 

fornece tanto movimento à Espacialidade Mineratória, quanto através do qual a espacialidade 

se realiza.  

O pensamento é exercido por meio de uma tríade, onde a Espacialidade Mineratória 

atua como conceito, as Metanarrativas Espaciais da Mineração são uma noção vinculada ao 

conceito, e as injunções paradoxais emergem como procedimento para se alcançar o ser do 

minerar. Já o trabalho faz a mediação destes elementos centrais, e fornece a dialetização com 

o mundo vivido através de sua facticidade ontológica, agregador ou concretizador desta 

tríade: o conceito, a noção e o procedimento. A tríade configura-se, portanto, enquanto 

possibilidade singular e totalizante de uma ontologia do ser do minerar. 

 

METANARRATIVAS ESPACIAIS DA MINERAÇÃO: noção à concreticidade da 

Espacialidade Mineratória e da expressão de seu movimento histórico. 

 

A tradução literal
2
 de metanarrativa corresponde ao discurso que se auto interroga, 

numa espécie de autoconsciência narrativa. Diz respeito a uma grande teorização, no sentido 

de pertencer a uma totalidade ao explicar o conhecimento existente e representado. Neste 

                                                 
2
Segundo o e-Dicionário de Termos Literários da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 

Nova de Lisboa. Disponível em: http://edtl.fcsh.unl. pt/encyclopedia/metanarrativa/. 
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sentido, as Metanarrativas Espaciais da Mineração dão movimento dialético à Espacialidade 

Mineratória, e sintetizam as narrativas que condicionam que esta Espacialidade se realize nas 

construções espaciais contemporâneas, com o signo civilizacional de exploração minerária em 

que foi forjado no território da América Latina, na ascensão capitalista moderna, e 

condicionam os sujeitos situados. Além de contribuírem à apreensão da totalidade, que é a 

própria Espacialidade Mineratória, a análise de seu movimento dialético demonstra que estas 

atuam como catalisadores e se retotalizam na própria Espacialidade, de forma a garantir a sua 

reprodução.  

As Metanarrativas Espaciais da Mineração fornecem, portanto, a concreticidade que 

elucidam sobre a gênese da Espacialidade Mineratória e a forma como ela se expressa tanto 

no movimento do fazer histórico, quanto nas injunções paradoxais que se inscrevem na 

construção espacial do minerar, diretamente pelo sujeito – o que é apreendido através das 

tragédias na mineração percebidas em Mariana (Brasil) e em Potosí (Bolívia)
3
. Por este 

motivo, a Espacialidade Mineratória extravasa a abstração teórica e se realiza enquanto 

categoria objetivamente central no plano ontológico de sua concreção, além de ela mesma 

prescrever o caminho de análise a ser adotado à sua apreensão.  

A esse respeito, Gyorgy Lukács (1984, p. 312) realiza uma importante reflexão da 

obra de Marx e identifica em O Capital o duplo caráter de sua categoria central que é o valor, 

que serve como categoria inicial de abstração, que ―revela a história de toda a realidade 

econômica num resumo generalíssimo, em abstrato, reduzida a um só momento decisivo‖; 

assim como descreve o seu próprio movimento desde a sua gênese, o que demonstra 

―imediatamente a sua fecundidade, já que essa categoria — juntamente com as relações e 

conexões que derivam necessariamente da sua existência — ilumina plenamente o que de 

mais importante existe na estrutura do ser social, ou seja, o caráter social da produção‖.  

Em consonância com esta proposta de análise que se converge ao método materialista 

histórico dialético – assumido através do diálogo empreendido por Lukács (1984:2012)
4
 e a 

                                                 
3
A escolha destes recortes merece menção. Com Mariana (Minas Gerais, Brasil), conforme ficará explicitado no 

texto, há uma relação que extravasa o recorte teórico (juntamente à Ouro Preto, de centralidade na exploração de 

ouro no século XVIII) e passa a expressar momento onde se apercebeu em injunção paradoxal, mediante 

reconhecido ―evento‖ da barragem de rejeitos. Já em relação à Potosí (Bolívia), há um paralelo interessante 

(resguardadas as temporalidades e peculiaridades do processo histórico) em ter sido a capital da extração da 

prata do século XVII, e que ainda hoje se verifica centralidade do elemento mineração na construção de seu 

espaço. 
4
Utilizou-se a primeira edição para língua portuguesa realizada pela Boitempo em 2012. Esta obra é baseada na 

tradução original alemã de 1984 (13º volume), publicada postumamente, já que este importante filósofo falece 

em 1971, deixando os manuscritos de Para uma ontologia do ser social, considerada a mais importante e árdua 
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obra de Marx (1890:2013)
5
 –,  defende-se aqui a Espacialidade Mineratória enquanto uma 

proposta de ―síntese peculiar de novo tipo, que associa de modo teórico-orgânico a ontologia 

histórica do ser social com a descoberta teórica das suas leis concretas e reais‖ (LUKÁCS, 

1984, p. 312).  

Em consonância com Lukács (1984), a construção categórica da Espacialidade 

Mineratória desde sua gênese não se trata nem de uma dedução lógica, ―nem uma descrição 

indutiva das fases históricas singulares do desenvolvimento que o levou a adquirir a forma 

social pura‖. Ao contrário, a Espacialidade Mineratória é, em si, a própria totalização do 

processo civilizatório do minerar instituído pela incursão da América Latina na modernidade, 

onde as Metanarrativas Espaciais da Mineração são o fio condutor da síntese dialética de 

todo movimento, que desemboca no sujeito minerador em situação espacial duradoura
6
.  

A título de exemplificação, tem-se, dentre outros elementos, através da revisão da 

jurisdição brasileira no que concerne à mineração, que será elucidada ao longo da Tese, a 

contraditoriedade entre a governança assumida pelo Estado brasileiro e o que defende a sua 

Constituição, no sentido de resguardar os produtos minerários enquanto bens da União, e a 

forma como é respaldada a usurpação de recursos minerais por empresas de capital 

estrangeiro. Bem como, o descumprimento comprovado de legislação ambiental, que 

culminou no crime da barragem de Mariana (Minas Gerais, Brasil), e a relação com os 

discursos de culpabilidade da empresa em torno da não-intencionalidade, dos sujeitos 

atingidos que requerem ou desacreditam numa espécie de compensação de vida, e da defesa 

da empregabilidade local denigrida pela paralisação parcial da empresa mineradora. 

Estas e outras manifestações integram o que se defende como Metanarrativas 

Espaciais da Mineração, pois trazem em si próprias a capacidade de serem catalisadores da 

forma como se institui o minerar, por um processo civilizatório ainda em curso, que se 

respaldam nas injunções paradoxais responsáveis pela paralisia social, pois adentram as 

dimensões da sobrevivência e existência humanas. Estas Metanarrativas serão analisadas em 

suas dinâmicas e complexidade, a fim de elucidar de que forma servem de catalisadores do 

                                                                                                                                                         
obra ―fundamentada nas categorias mais essenciais que regem a vida do ser social, bem como nas estruturas da 

vida cotidiana dos homens‖ (PINASSI, Maria Orlanda. [orelha do livro]. In: LUKÁCS, György. Para uma 

ontologia do ser social I. Tradução Carlos Nelson Coutinho, Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: 

Boitempo, 2012). 
5
Utilizou-se a segunda edição para língua portuguesa realizada pela Boitempo em 2013. Esta obra é baseada em 

quatro publicações e traduções originais em alemão, dentre elas a versão d‘O Capital de 1890. 
6
 Ideia que Costa tem desenvolvido, e que será mais bem explicitado em novo livro a ser ainda lançado. 
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processo civilizatório latinoamericano, e resultam no sujeito do minerar, e em injunções 

paradoxais enquanto concreções espaciais. 

 

INJUNÇÃO PARADOXAL: motivação da ideia central da Tese e procedimento analítico. 

 

Porquanto, é necessário elucidar que, a proposta de construção da Tese estando 

vinculada tematicamente à dimensão espacial da mineração advém de momento específico no 

qual a injunção paradoxal extravasa sua significação teórica
7
, e passa a encarnar a confusão 

perante a incapacidade de reflexão imediata da tragédia de Mariana. Fala-se do 

acidente/crime/desastre da barragem de Mariana (Minas Gerais, Brasil) em novembro de 2015 

(e tantas outras tragédias diárias, no mundo), que, enquanto lugar de vida e construção 

espacial marcada pela mineração, tornou-se dilemático o posicionamento próprio perante o 

ocorrido. Não havia ainda a devida reflexão sobre o caráter paradoxal das relações de 

existência e sobrevivência humanas, no que concerne ao minerar. Ao mesmo tempo que esta 

atividade nutre materialmente a sobrevivência, ela avança subjetivamente sobre os corpos e 

sobre os lugares de memória - e, por isso, gera paralisias à (re)ação humana.  

Tratou-se, naquele momento, da falência da própria escolha, como se houvesse uma 

manipulação oculta que induzisse à confusão, ao não entendimento, à perplexidade perante o 

já anunciado. Não se consegue estabelecer a profundidade da perda humana (por isso, também 

ambiental) em torno deste momento
8
, por conta de, imediatamente, questões atreladas à 

empregabilidade e ao desenvolvimento (marcas da necessidade de sobrevivência) produzirem 

uma cegueira, que materializam-se como injunção paradoxal. Neste sentido, a injunção 

                                                 
7
Adota-se as injunções paradoxais enquanto falência da própria escolha, advinda de confusão devido à 

manipulação oculta, conforme Gaulejac (2014) e Knight (1991). Explica-se que, para Knight (1991), haveria 

também as injunções contraditórias, onde seria possível optar por uma das alternativas que estabelece a 

contradição. Contudo, pela verificada forma com que as injunções são materializadas nas construções espaciais, 

o que incluem os discursos, a falência da própria escolha que denota a essência da continuidade da mineração 

sob aspecto civilizatório - que é a síntese da Espacialidade Mineratória - conduz à consideração das injunções 

paradoxais enquanto práxis e existência na Espacialidade Mineratória. 
8
Esta noção de impasse, de injunção paradoxal, pode ser percebida em diversas reportagens, de inúmeros canais 

de divulgação. Destaca-se três delas, uma em cada ano posterior ao acontecimento: 1) ―Mariana: O que a 

Samarco fez e deixou de fazer após 1 ano: Enquanto órgãos ambientais distribuem críticas sobre poucas ações, 

empresa se defende‖ (EXAME, 2016). Disponível em: https://exame.abril.com. br/brasil/mariana-o-que-a-

samarco-fez-e-deixou-de-fazer-apos-1-ano/. 2) ―Vítimas de tragédia em Mariana ainda vivem incertezas após 

dois anos‖ (G1, 2017). Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/11/vitimas-de-tragedia-

em-mariana-ainda-vivem-incertezas-apos-dois-anos.html; 3) ―Três anos depois famílias ainda sofrem com 

impacto da lama em Linhares: Risco de barragem romper vai tirar moradores de casa em Linhares‖ (GAZETA, 

2018). Disponível em: https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/08/tres-anos-depois-familias-

ainda-sofrem-com-impacto-da-lama-em-linhares-1014144239.html. Acesso em 26 de setembro de 2018. 
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paradoxal percebida como amarra própria poderia estender-se enquanto explicação concreta 

de um processo maior, que lhe dá sentido e substância. E, a partir da reflexão, percebe-se sua 

associação mais profunda ao processo civilizatório que institui não só cidades coloniais – tal 

qual Mariana (MG) e Potosí (Bolívia) -, criadas enquanto fixo no movimento de ascensão 

capitalista que forja a América Latina, como traduz-se como síntese da totalidade, onde o seu 

movimento e continuidade se dá pelas Metanarrativas Espaciais da Mineração, e se 

inscrevem no espaço por meio das injunções paradoxais.  

Para Gaulejac, ―a injunção paradoxal [e] os conflitos aos quais eles devem fazer face 

não são unicamente psicológicos, visto que estão relacionados às contradições que 

caracterizam a história de seu grupo de pertencimento e ao campo social, nos quais a sua 

identidade se ancora‖ (GAULEJAC, 2014, p. 29). No caso de Mariana (Minas Gerais, Brasil), 

a mineração ultrapassa sua versão de atividade produtiva, e passa a significar um percurso de 

vida em um momento adotado – através da realização de curso técnico enquanto forma de 

inserção no mercado de trabalho local – e, mais profundamente, denota as condições de 

sobrevivência material advindo do trabalho na mineração – que marca direta e indiretamente o 

contexto para muito além do familiar, bem como se inscreve nas relações espaciais que 

compuseram a existência.  

No que concerne à mineração, o paradoxo que se estabelece entre existência e 

sobrevivência, bem como entre as escalas de acontecimentos dos fenômenos, é assumido por 

meio das injunções paradoxais, que são concreções de um movimento que marca o minerar 

enquanto processo civilizatório, bem como por meio das Metanarrativas Espaciais da 

Mineração, que denunciam o aspecto civilizacional que forja a Espacialidade Mineratória no 

contexto de criação da América Latina, assim como garantem a sua reprodução nas 

construções espaciais contemporâneas, através de sua retotalização.  

Porquanto, a importância da consideração das injunções paradoxais, que compõem a 

triangulação objetiva com a Espacialidade Mineratória e as Metanarrativas Espaciais da 

Mineração, se dá através da consideração da totalidade do ser social, que se realiza 

dialeticamente como existência e sobrevivência. Estas fornecem, de certa forma, o plano 

ontológico necessário para que a Espacialidade Mineratória seja um conceito objetivamente 

central e coerente com o método materialista histórico dialético, em diálogo com Karl Marx e 

Gyorgy Lukács. Esta triangulação é mediada pelo trabalho, a ser concebido na dimensão da 

práxis e da existência.  
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TRABALHO: sobrevivência e existência. 

 

Assume-se aqui a dimensão de trabalho de Marx (1890) em diálogo com Lukács 

(1984). Para Marx (1890), o trabalho ―é uma condição de existência do homem, 

independentemente de todas as formas de sociedade; é uma necessidade natural eterna que 

tem a função de mediatizar o intercâmbio orgânico entre homem e natureza, ou seja, a vida 

dos homens." (MARX, 1890, p. 120). Esta dimensão de trabalho é apontada por Lukács 

(1984, p. 359) como única lei objetiva e ultrauniversal do ser social, que ―é tão ‗eterna‘ 

quanto o próprio ser social; ou seja, trata-se também de uma lei histórica, na medida em que 

nasce simultaneamente com o ser social, mas que permanece ativa apenas enquanto esse 

existir‖. Por ser imanente ao ser social, a análise do trabalho irá intermediar (conforme 

demonstrado na representação) todas as demais conceituações e será central à construção 

categórica da Espacialidade Mineratória, pois valida-se concretamente no processo histórico.  

Além disso, ―através do trabalho, tem lugar uma dupla transformação. Por um lado, o 

próprio homem que trabalha é transformado pelo seu trabalho; ele atua sobre a natureza 

exterior e modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza; ‗desenvolve as potências nela 

ocultas‘ e subordina as forças da natureza ‗ao seu próprio poder‘.‖ (LUKÁCS, 1984, p. 286).  

Neste sentido, o trabalho se dialetiza ao mundo vivido, é prática e transformação.  

Esta dimensão nutre a análise de Costa (2017) que reforça a noção eminentemente 

espacial da realização social do trabalho, e que converge com a dimensão aqui assumida. Para 

este autor, ―o trabalho conduz à reprodução da vida material e da consciência: é ‗uma 

condição‘ de existência espacial e das diferentes formas sociais e é a ‗necessidade‘ que faz a 

mediação catalisadora sociedade-natureza, dando sentidos aos diferentes formatos de vida 

humana espacializada‖ (COSTA, 2017, p. 57). Neste sentido, o trabalho forneceria 

operacionalidade ao conceito na Espacialidade Mineratória, enquanto fato produtivo e fato 

vinculado à produção, através do qual a própria Espacialidade se realiza. Desta forma, ele faz 

a mediação destes elementos centrais – o conceito, a noção e o procedimento; e fornece a 

dialetização com o mundo vivido através de sua facticidade ontológica, enquanto 

possibilidade singular e totalizante de uma ontologia do ser do minerar. 

É importante salientar que não há somente uma relação a nível conceitual ou abstrato 

entre os conceitos aqui expostos, onde a Espacialidade Mineratória representaria o resultado 

posterior desta conversação. Marx (1857), em seus Manuscritos Econômicos de 1857, 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1479 

evidencia um método de construção do pensamento que possui consistência filosófica, através 

de sua dialética materialista-histórica. Para este autor, ―a totalidade concreta, enquanto 

totalidade do pensamento, enquanto concreto do pensamento é in facto um produto do 

pensamento, do ato de conceber‖. E evidencia, ―não é de modo nenhum, porém, produto do 

conceito que pensa e se gera a si próprio e que atua fora e acima da intuição e da 

representação.; pelo contrário, é um produto do trabalho de elaboração, que transforma a 

intuição e a representação em conceitos‖ (MARX, 1857, p. 39-40).  

Desta forma, a categorização da Espacialidade Mineratória é uma possibilidade de 

apropriação da realidade concreta, que se reproduz em concreto pensado. Contudo, o fato de 

sintetizar uma totalidade concreta faz com que o seu processo de apropriação não se resuma a 

sua gênese, já que esta integra a totalidade do processo histórico. Em consonância com Marx 

(1857, p. 40),  ―o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o 

pensamento, apenas a maneira de se apropriar do concreto, de o reproduzir na forma de 

concreto pensado; porém, não é este de modo nenhum o processo de gênese do concreto em 

si‖, já que é reconhecida a ―facticidade ontológica‖ (LUKÁCS, 1984, p. 313) da 

Espacialidade Mineratória. 

 

Considerações 

 

Apresentou-se, por meio deste ensaio, os elementos centrais da análise que norteia a 

compreensão do processo histórico-espacial e ontológico do minerar na América Latina, que 

permeia o trabalho de Tese a ser defendido neste ano de 2019. As concreções assumidas, e 

brevemente apontadas aqui, foram Mariana (Brasil) e Potosí (Bolívia). Realizou-se o esforço 

na elucidação da tríade central de pensamento que reside na (i) a construção categórica do 

conceito Espacialidade Mineratória, com (ii) a construção da noção que lhe catalisa e 

retotaliza que é Metanarrativa Espacial da Mineração, com (iii) a apreensão de sua 

realização social e concreta assimilada por meio da Injunção Paradoxal, defendida enquanto 

procedimento.  

Neste ínterim, as Metanarrativas Espaciais da Mineração que se inscrevem no espaço 

gerando as injunções paradoxais são as concreções que revelam o movimento dialético da 

Espacialidade Mineratória, e funcionam como complexos processuais da totalidade do ser, 

existente e sobrevivente. Assim como, servem de catalisadores do processo civilizatório e se 
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retotalizam na própria Espacialidade, síntese desse processo histórico-espacial específico. A 

Espacialidade Mineratória é, portanto, uma totalidade concreta, onde ―o concreto é concreto 

porque é a síntese de múltiplas determinações e, por isso, é a unidade do diverso. Aparece no 

pensamento como processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida da 

intuição, embora seja o verdadeiro ponto de partida, e, portanto, também, o ponto de partida 

da intuição e da representação‖ (MARX, 1857, p. 40).   

Esta tríade se configura, portanto, na possibilidade singular e totalizante de uma 

ontologia do ser do minerar na América Latina. 
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Resumo:O trabalho está inserido nos estudos da Geografia Histórica e Formação Territorial do Brasil. O tema 

a ser abordado abrange o contexto da Guerra Guaranítica que ocorreu entre os anos de 1753-1756 no extremo sul 

do continente americano. O foco principal é apresentar o ―Mapa de la Governacion del Paraguay y de la de 

Buenos Ayres...‖ (1752), de autoria atribuída ao cartógrafo jesuíta José Cardiel. O objetivo é estudar, como a 

fonte cartográfica foi utilizada como instrumento geopolítico na oposição dos inacianos às negociações do 

Tratado de Madri no ano de 1750, a intenção é captar o caráter ideológico da representação na defesa dos 

territórios dos Sete Povos das Missões. 

Palavras-chave: Guerra Guaranítica; Formação Territorial do Brasil;Geografia Histórica 

 

 

Resumen:El trabajo presentado está inserto en los estudios de la Geografía Histórica y Formación Territorial 

de Brasil. El tema a ser abordado se inserta en el contexto de la Guerra Guaranítica que ocurrió entre los años 

1753-1756 en el extremo sur del continente americano. El foco principal es presentar el "Mapa de la 

Governación del Paraguay y de la de Buenos Ayres ..." (1752), de autoría atribuida al cartógrafo jesuíta José 

Cardiel. El objetivo es estudiar, como la fuente cartográfica fue utilizada como instrumento geopolítico en la 

oposición de los inacianos a las negociaciones del Tratado de Madrid en el año 1750, la intención es captar el 

carácter ideológico de la representación en la defensa de los territorios de los Siete Pueblos de las Misiones. 

Palabras Claves:Guerra Guaranítica; Formación Territorial de Brasil; Geografía Histórica 

 

 

Introdução 

 

A Guerra Guaranítica ocorreu na região correspondente a Capitania do Rio Grande de 

São Pedro (atual estado brasileiro Rio Grande do Sul), o conflito, em meados do século 

dezoito, girava em torno dos territórios da Colônia do Sacramento e os Sete Povos das 

Missões. Na ocasião a geopolítica oriunda do Tratado de Madri (1750) ordenava de um lado, 

que os lusos cedessem a famigerada Colônia do Sacramento, que desde a fundação em 1680 

impedia o controle dos castelhanos sobre a Bacia Platina, em troca, ficariam os portugueses 

com o território dos Sete Povos das Missões, cujo domínio jesuítico espanhol e a presença de 

guaranis militarizados ameaçavam avançar para o interior da colônia luso-brasileira. 

A estratégia geopolítica das transações territoriais aprofundou o problema da definição 

dos limites, entre as Coroas ibéricas em meados do século XVIII, o episódio das lutas que 

uniu guaranis e jesuítas em defesa dos territórios dos Sete Povos das Missões são 
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reconhecidos na Historiografia, Antropologia e Arqueologia, a repercussão do levante é 

famosa na História Brasileira.  

Para uma interpretação geográfica
1
 do fato histórico e para o reconhecimento da 

resistência guaranítica no processo de formação territorial do Brasil, lançamos mãos da 

Geografia Histórica, metodologia na qual, nos permite trazer à tona problemáticas sócio-

espacias que compuseram a gênese do território brasileiro. 

 

Figura 1 - localização dos Sete Povos das Missões século XVIII- área correspondente ao palco da 

Guerra Guaranítica (batalha de Caybaté). 

 
Fonte: historiaeculturaguarani.org/biblioteca/ 

Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/0B75FsfWvNv_iRzd6a1cta3JvMDg/view> 

  

 A respeito do contexto histórico é importante destacarmos que em meados do século 

XVIII, as disputas pelas fronteiras meridionais entre as Coroas ibéricas estavam afinadas com 

a interiorização do povoamento no território colonial luso-americano. A expansão da 

ocupação no interior do território tinha por base dois movimentos: i- angariar informações 

sobre os terrenos para efetivar a posse, ii- demarcar a fronteira e produzir bases cartográfica e 

iii-  a interiorização foi reflexo direto das descobertas das jazidas auríferas nas regiões das 

minas, onde hoje se inscrevem os estados de Minas Gerais,Goiás e Mato Grosso.  

                                                 
1
―A perspectiva geográfica necessariamente articula conhecimentos variados e objetiva-se numa síntese que 

representa algo novo em relação a cada um dos campos específicos por ela mobilizados. Em suma, a 

interpretação construída pela geografia é diferente da simples somatória das matérias que compõem sua 

abordagem, instaurando uma nova forma de equacionamento na análise do mundo. [...] Tem-se a perspectiva 

como própria e alimentando-se de um grande diálogo interdisciplinar, sendo peculiar em sua essência e múltiplas 

em suas aplicações‖. (MORAES, 2009, p.9). 
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O “Mapa de la Governacion de Paraguay...” (1752 - Padre José Cardiel) uma estratégia 

geopolítica inaciana. 

 

A produção cartográfica da região meridional no período setecentista foi intensa e 

repercutiu diretamente nos acordos conhecidos como Tratado de Madri (1750), Tratado do 

Pardo(1761) e Tratado Santo Ildefonso (1777), os mapas dos padres jesuítas foram 

fundamentais para a efetivação do projeto de colonização das Coroas ibéricas. 

Apesar disso, os avanços técnicos na cartografia não foram suficientes para resolver os 

conflitos fronteiriços entre Portugal e Espanha na disputa pela Capitania do Rio Grande de 

São Pedro e pelos territórios dos Sete Povos das Missões, pois, a resistência indígena revelou 

os interstícios da geopolítica da ação catequizadora. 

A unidade entre os guaranis e jesuítas nos aldeamentos estavam entrelaçadas em teias 

de poderes políticos e econômicos locais, que por vezes, se chocavam com as diretrizes e 

ordenações oriundas das Coras. O fato de a Espanha acatar a troca de território significou para 

os guaranis um afronte, pois, para os caciques e cabildos
2
 aldeados nas missões jesuíticas, a 

Coroa espanhola estava entregando os Sete Povos para os inimigos portugueses, nos quais, 

eles tiveram que combater inúmeras vezes para defender os limites e estabelecer um 

verdadeiro ―tampão territorial‖ 
3
 para a expansão lusa na região. 

Para os padres jesuítas da ordem dos inacianos, a repercução do Tratado de Madri foi 

definidora para a continuação da presença eclesiástica no projeto de colonização sul-

americano, pois, nomes importantes se levantaram e contestataram os artigos do Tratado, por 

exemplo, os padres José Cardiel e Tadeu Henis, nos quais ficaram conhecidos por produzirem 

mapas das bandas litigiosas para convencer dos prejuízos do Tratado de Madri e demonstrar 

as estratégias geopolíticas lusitanas no acordo. 

 A retórica jurídica dos citados jesuítas tinham por embasamento as noções dos 

―direitos naturais dos indígenas‖ e se associavam ao grande acervo de outros grandes 

cartógrafos jesuítas, tais como, José Quiroga, Tomás Falkner, Joaquim Camaño, José Sanchez 

Labrador, Bernardo Nusdorffer, Juan D‘Ávila, Antônio Machoni, entre outros. 

                                                 
2
Cabildos eram as corporações politicamente organizadas que contavam com representantes locais, em geral, 

compostas por lideranças indígenas instituídas pela Coroa espanhola para a administração das cidades coloniais. 
3
Ver sobre o assunto os seguintes textos: QUARLERI, Lía. Gobierno y liderazgo jesuítico-guarani em tiempos 

de guerras (1752-1756). Revista de Indias, [S.l.], v. 68, n. 243, p. 89-114, 2008; QUARLERI, Lía.Rebelión y 

guerra en las fronteras del Plata: guaranies, jesuítas e imperios coloniais, BUENOS Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2009. 
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 A oposição e a resistência jesuítica da Província do Paraguai criaram fragmentações 

no interior da Companhia de Jesus, segundo Tau Golin (2014), a oposição dos padres: 

[...] passou da oposição às consequências negativas concretas decorrentes da 

aplicação de cláusulas do Tratado de Limites à discussão sobre sua 

legitimidade. No extremo, a expulsão de 30 mil índios e a baixa indenização 

por seus territórios e cidades passaram a ser consideradas como uma ―clara 

infração ao direito natural. Concretamente, muitos padres pregaram 

abertamente a desobediência. No entanto, os altos dirigentes da ordem 

religiosa, em uma leitura estratégica dos interesses gerais da Companhia de 

Jesus, mais ardilosamente procuraram demover a oposição interna, 

resultando em uma objetiva divisão dos religiosos‖ (p. 36).  

A negação às cláusulas do Tratado de Madri buscava convencer a Coroa espanhola da 

importância da manutenção dos territórios dos Sete Povos das Missões e dar fôlego à 

argumentação necessária para produzir documentos cartográficos e detalhar o espaço sob o 

controle jesuítico espanhol em disputa.  

Uma das sistematizações mais importante do universo cartográfico jesuítico 

setecentista sobre as disputas territoriais no extremo sul da colônia é o ―Mapa de la 

Governacion de Paraguay, y de la Buenos Ayres, con la linea divisória de las tierras de 

Espanha y Portugal, ajustada entre las dos coronas año de 1750; cuya posesion se pretende 

tomar este año de 1752‖, o mapa (figura 2) representa a área ―core‖ das disputas territoriais, 

em outras palavras,  o núcleo conflituoso do Tratado de Madri (1750) com sua linha divisória. 

A autoria da representação foi atribuída ao jesuíta José Cardiel que ficou famoso em 

traçar mapas dos territórios aldeados e controlados pelos espanhóis, os mapas de Cardiel 

foram reproduzidos incontáveis vezes na época. Na ocasião da estratégia geopolítica contra o 

Tratado de Madri o padre e cartógrafo não só condenava a decisão dos reis em acordar as 

permutas territorias, como também, propunha uma fronteira que alargava o domínio da 

Espanha e notadamente da Província Jesuítica do Paraguai. 
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Figura 2 - Mapa de la Governacion de Paraguay, y de la Buenos Ayres, con la linea divisória de las 

tierras de Espanha y Portugal, ajustada entre las dos coronas año de 1750; cuya posesion se pretende 

tomar este año de 1752‖. 

 
Fonte: Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales. Disponível em: <http:// 

www.mcu.es/ccbae/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.cmd?id=63349&posicion=12&forma=ficha>. 

 

O mapa apresenta o seguinte título completo: Mapa de la Governacion del Paraguay y 

de la de Buenos Ayres con la linea divisoria de las tierras de España y Portugal ajustada 

entre las dos Coronas año 1750 cuya posesion se pretende tomar este año de 1752, Ponense 

tambien las tierras que tocan a Portugal segun la linea del papa Alejandro VI que 
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antiguamente se ajustaron las dos coronas, conforme as informações da Biblioteca Nacional 

da Espanha na rede de Bibliotecas dos arquivos estatais. 

 Na parte inferior do mapa apresenta-se um escala gráfica mensurada em ―40 léguas de 

20 en un grado‖ (= 6 cm), conforme as informações apresentadas no ―Catálogo Colectivo de 

la Red de las Bibliotecas de los Archivos Estatales‖, o mapa traz a seguinte informação: 

―Mapa del terreno de las mutuas entregas hecho ultimamente por los Jesuitas de alla y 

entregado confidencialmente a Valdelirios por el P. Altamirano...". 

As medições longitudinais e latitudinais não haviam na época atingindo a 

padronização, porém, as graduações presentes nas margens do mapa e a Rosa dos Ventos em 

vermelho, orientada para o Norte são expressões do avanço técnico alcançado pela cartografia 

jesuítica em meados do século XVIII.  

A respeito de algumas características gerais dos mapas setecentistas podemos afirmar, 

segundo João C. dos Santos Garcia (2004), que os mapas são predominantemente 

manuscritos, preto e branco e aquarelados e são as escalas regionais, locais e urbanas que 

ganharam evidência na produção setecentista. Os mapas eram representados sob diversas 

categorias: diplomáticos, administrativos, itinerários, mapas missionários, militares, e também 

os que representaram a hidrografia, a exploração econômica, croquis, planos urbanos e 

edifícios
4
. 

A produção cartográfica do século XVIII é bastante ampla, no entanto, pouco estudada 

e muitas vezes negligenciadas nos estudos geográficos no Brasil
5
. Sobre os mapas do período 

da Guerra Guaranítica, destacamos os trabalhos de FURLONG (1962) e mais recente de 

BARCELOS (2010), mas, existem diversas plataformas e sites que permitem acesso as 

cartotecas digitais de diversos arquivos públicos no Brasil,Argentina, Uruguai, Espanha, 

Portugal, entre outros países 
6
. 

                                                 
4
GARCIA, João Carlos. Nos contrafortes dos Andes: reflexões geográficas sobre a cartografia do Brasil 

setecentista. Mercator, Ceará, ano 3, n. 6, p.19-24, ago. 200; também indicamos também a obra de 

CORTESÃO, Jaime. História do Brasil nos velhos mapas. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2009. 

Tomos I e II. 
5
Destacamos o Projeto português SIDCarta (Sistema de Informação para Documentação Cartográfica: o espólio 

da engenharia militar portuguesa) coordenado pela Dr. Maria Helena Dias do Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa/PT concluído no ano de 2005, como um material muito importante para fomentar os 

estudos relacionados a temática aqui apresentada disponível em: <http://biblioteca.exercito.pt/psqsimp.asp >.  
6
O site ―Crónicas Cartográficas: Historia Urbana e Cartografía‖ organizada por Isaac D. Sáenz, Doutor em 

Arquitetura (Universidade de Sevilla) é um canal digital que permite encontrar mapotecasde diversos paísestais 

como: Cartografia Histórica do Museu Naval de Madri, Cartoteca Digital da Cataluña, Cartoteca Real Academia 

de la História, Colección Cartográfica Archivo General Militar de Madri, Colección Mapas y Planos Archivo 

General de Indias, Arquivo Nacional Digital de Portugal, Biblioteca Marciana o san Marcos de Venecia, 
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 O Mapa de la Governacion del Paraguay... (1752)é manuscrito e colorido, as cores 

destacam as diferentes possessões dos territórios coloniais, os símbolos representam as 

distribuições das áreas de habitações lusas e castelhanas, os aldeamentos dos povos indígenas, 

as igrejas e os Fortes edificados. As ―Advertencias‖ na parte superior do mapa orientam a 

leitura das cores utilizadas, por exemplo, na seguinte descrição: ―todo lo que esta con color 

amarillo pertencie ã Portugal, y lo demas ã Espanha segun el nuevo convenio de los dos Reys 

del año de 1750‖.  

O mapa proporciona uma descrição detalhada da hidrografia na região meridional, o 

objetivo da introdutória advertência busca dar ênfase à linha divisória colorida em verde, no 

qual representa a proposta de divisão dos limites territoriais dos padres jesuítas. A riqueza das 

cores e as informações minunciosas têm por objetivo jutificar a necessidade da manutenção 

dos territórios dos Sete Povos das Missões e ―denunciar‖ o alargamento das posses da Coroa 

portuguesa na região.  

A linha divisória colorida em verde tem seu ponto inicial em Castilhos, no extremo sul 

do continente, segundo o mapa de Cardiel a linha limítrofe deveria percorrer as cabeceiras dos 

afluentes das lagoas Mirim e Patos. Conforme as advertências descritas na parte superior do 

mapa, a divisória atravessa as altas serras do escudo Rio-Grandense até confluir os rios Jacuí 

e Taquari. 

A partir da nascente do Taquari segue por terra a linha divisória até alcançar a 

montante do rio Uruguai, do  último rio a linha alcança a cabeceira do Iguaçu, por último, a 

linha termina na foz do rio Igurei no qual irá desaguar no grande rio Paraná. 

Aproximadamente na altura de 29º está a seguinte frase que acompanha a linha 

divisória (verde) proposta por Cardiel: ―Si, la Linea Divisoria se achara por esta verde, ni ã 

yndios ni ã Portugueses prejudicara‖, a respeito Tau Golin (2014) comenta, que  a linha 

divisória se coloca como uma  ―muralha de proteção‖ contra os lusos-brasileiros (p. 76), em 

clara tentativa de impedir a fragmentação das missões jesuíticas da Província do Paraguai. 

A principal área de litígio está circundada no mapa por pontos pretos, configurando a 

―área core‖ dos interesses geopolíticos metropolitanos, outro elemento a ser considerado na 

representação são as simbologias adotados na identificação das populações indígenas. 

                                                                                                                                                         
Biblioteca Nacional de Francia, Colección Britshy Library e Biblioteca del Congresso de la Nacion Argentina, 

entre outras, o endereço na web pode ser acessado em: https://cronicascartograficas.wordpress.com/about/. 
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As ―Notas‖ apresentam um tipo de legenda, no qual é possível perceber a 

generalização dos povos originários, pois, a ―Nota‖ e o mapa omitem a diversidade dos povos 

existentes naquela região no século XVIII. A homogeneização dos povos originários são 

estratégias presentes nas formas de ―classificação‖ cartográfica jesuítica, as parcialidades são 

minimizadas e o que se procura destacar é o sucesso da evangelização e a capacidade de 

organização e de efetivação da sedentarização e do controle dos povos aldeados
7
. 

 

Figura 3- Detalhe do Mapa de J. Cardiel ―Notas‖. 

 
Fonte: Mapa de la Governacion del Paraguay y de la de Buenos Ayres con la linea divisoria de las tierras de 

España y Portugal ajustada entre las dos Coronas año 1750.  (1752). 

 

Contudo, a homogeneização revela por outro lado que o maior contigente populacional 

indígena, nos aldeamentos missioneiros eram os povos guaranis demonstrando, portanto, o 

alcance do pacto e das afinidades de interesses políticos estabelecidos entre esses últimos e os 

padres inacianos.  

Apesar da homogeneização sobre a diversidade dos grupos étnicos da região (por 

exemplo, o ocultamento dos charruas e minuanos), no mapa podemos perceber duas 

classificações opostas que se referem aos indígenas, cuja função ideológica perdurou sem 

findar no universo cartográfico jesuítico: o ―índio aldeado‖ versus o ―índio infiél‖.  

                                                 
7
Como escreve Newton da Rocha Xavier (2012):―A etnografia na cartografia aparece na organização das 

informações do mapa. ―Os nomes dos grupos indígenas maiores abarcam as parcialidades, em uma representação 

que é sinal do plano jesuítico de colocar diversos povos sobre poucas classificações, desprezando as diferenças 

entre eles...‖ (p. 80). 
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Na ―Nota‖ podemos perceber, que existem tipologias distintas para representar os 

indígenas ―amigos‖ leia-sê: ―guaranis‖; e os ―indios infiéis‖ 
8
, nos quais os últimos são 

colocados de modo a abranger somente alguns pontos representados por suas habitações 

isoladas. Porém, os ―indios infiéis‖ não viviam muito distantes do núcleo missioneiro 

principal, cuja demarcação está fixada no mapa através de pontilhados pretos na área central 

dos 30 povos das missões entre 24º e 32º de latitude.  

A depender da conjuntura das disputas fronteiriças na região, os ―índios inimigos‖ 

passavam a lutar lado a lado com os guerreiros guaranis aldeados.  Como ocorreu, na unidade 

entre os Charruas e Guaranis no ano de 1753, no momento auge do enfrentamento entre o 

exército guarani e as tropas luso-castelhanas que avançaram para o paço do Jacuí ameaçando 

as estâncias jesuíticas.  

Portanto, cabe salientar que a ―classificação‖ de ―povos infiéis/inimigos‖ oscilou na 

cartografia jesuítica setecentista e as localizações dos ―povos inimigos‖ obedeceram às 

conjunturas específicas das guerras e dos acordos entre os diversos grupos indígenas da 

região.  

Sendo assim, as indicações, tipologias e nomenclaturas que assinalavam os ―povos 

inimigos‖ foram elementos duradouros nas representações dos mapas jesuíticos no processo 

histórico de colonização do continente sul-americano. Sendo assim, citamos os três níveis de 

informações que convergem no mapa de Cardiel e que compõem o cenário belicoso da Guerra 

Guaranítica: os indígenas (―amigos x inimigos‖); a fronteira; e a interiorização territorial na 

colônia sul-americana.  

O mapa de Cardiel que vimos pode ser concebido como instrumento geopolítico que 

caracterizou as disputas pela fronteira no extremo sul. Os projetos antagônicos de delimitação 

dos domínios metropolitanos sobre o território colonial expressam o caráter ideológico das 

fontes, ou seja, ora os mapas seguem como instrumentos técnicos que orientam a prática 

colonizadora e proporcionam uma visão mais detalhada dos terrenos, noutros momentos, os 

mapas são fontes legitimadoras da retórica oficial dos Estados Absolutistas e da Igreja, 

mesmo que tais fontes não correspondessem com a realidade in loco. 

                                                 
8
É importante dizer que os ―índios infiéis/inimigos‖ foram os grupos que não aceitaram se aliar a Coroa 

espanhola e negaram o ―pacto de vassalagem‖ com o rei, a discussão sobre os ―índios escravos‖, ―índios 

inimigos‖, ―índios reduzidos nos aldeamentos‖ e as chamadas ―guerras justas‖ são temáticas dos nossos estudos, 

mas, no momento dado os limites deste trabalho não poderemos adentrar. Sobre o assunto consultar o texto de 

Beatriz Perrone-Moisés ―Índio livres e índio escravos- os princípios da legislação indigenista do período colonial 

(séculos XVI a XVIII)‖. (1992). 
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Nesse sentido, o caráter ideológico do material apresentado está na homogenização 

das etnias indígenas através das tipologias, bem como na disputa da representação nas 

estratégias de manutenção territorial espanhola, cuja ―função‖ ultrapassa a utilidade imediata 

de ―orientação‖ e ―localização‖. 

Nesse sentido a fonte cartográfica se apresenta como práxis criando fundamentos e 

retóricas de pertencimento do território apossado, efetivando, por assim dizer em uma 

―ideologa geográfica‖, cujo imperativo normatizador do instrumento cartográfico serve como 

mediador para os planos e projetos dominantes que visam sobre uma determinada escala 

espacial ordená-la, destruí-la ou reordená-la para fins de espólio e acumulação das riquezas 

originárias  do território 
9
. 

 

Considerações Finais 

 

Ademais, a produção cartográfica jesuítica que acompanhou o desenrolar da disputa 

pelos Sete Povos das Missões precisa ser compreendida sem deixar de ter as seguintes 

dimensões geográficas e históricas: o aprofundamento do conhecimento do interior do 

território colonial sul-americano, a esse respeito é importante destacarmos que os mapas dos 

padres jesuítas foram as bases cartográficas fundamentais utilizadas nos principais tratados e 

negociações europeias, em particular, nos séculos XVII e XVIII, essas fontes foram em muito 

responsáveis em divulgar as informações do ―Novo Mundo‖ na Europa e auxiliar as 

―Expedições Demarcatórias‖ na definição da fronteira sul-americana em meados do século 

XVIII. 

Outro elemento a ser considerado é a propagação do sentimento antijesuítico 

disseminado na época, que se intensificou a partir do ano de 1752, quando uma parcela dos 

inacianos se alinhou aos indígenas reduzidos nos Sete Povos das Missões e lutou ao lado dos 

rebeldes guaranis contra as tropas ibéricas na chamada Guerra Guaranítica. 

Por fim, a estratégia geopolítica contrária às ordens das Coroas ibéricas derrocou o 

projeto de colonização e catequização da Companhia de Jesus, a expulsão dos inacianos dos 

territórios coloniais americanos, a partir do ano de 1767 é a maior expressão dos 

                                                 
9
Para essa discussão ver o livro de A. C. R. Moraes: ―Ideologias Geográficas – Espaço, Cultura e Política no 

Brasil.‖ (2005). 
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desdobramentos das oposições dos jesuítas, alterando assim, o quadro político das forças 

colonizadoras europeias no período.    
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Resumo:O presente trabalho propõe, de uma perspectiva multidisciplinar, uma metodologia para um 

mapeamento regional do Brasil a partir de suas ocorrências culinárias. Precisamente, nosso objetivo é a 

construção de uma representação cartográfica, tendo como objeto de estudo a cultura alimentar da região dos 

Sertões do Leste entre os séculos XVI e XIX. Em nossa hipótese, este espaço e tempo correspondem à área e 

período de origem da culinária caipira brasileira.  Recorreremos à historiografia da alimentação brasileira e às 

publicações de viajantes estrangeiros do período colonial para identificar o padrão culinário, bem como o 

discurso simbólico que envolvia as práticas alimentares dos Sertões do Leste. E, a partir disso, utilizando uma 

metodologia que soma o recurso da geo-história ao da cartografia digital, elaborar um mapa da culinária caipira 

brasileira. 
Palavras-chave:Cartografia; geo-história; culinária caipira; Sertões do Leste do Brasil 
 

 

Resumen:El presente trabajo propone, desde una perspectiva multidisciplinaria, una metodología para un 

mapeo regional de Brasil a partir de sus ocurrencias culinarias. Precisamente, nuestro objetivo es la construcción 

de una representación cartográfica, teniendo como objeto de estudio la cultura alimentaria de la región de los 

Sertões del Este entre los siglos XVI y XIX. En nuestra hipótesis, área y período de origen de la cocina caipira 

brasileña. Recurriremos a la historiografía de la alimentación brasileña ya las publicaciones de viajeros 

extranjeros del período colonial para identificar el patrón culinario, así como el discurso simbólico de las 

prácticas alimentarias de los Sertões del Este. Y, a partir de eso, utilizando una metodología que suma el recurso 

de la geo-historia al de la cartografía digital, elaborar un mapa de la culinaria caipira brasileña. 

Palavras Claves:Cartografía; geo-historia; cocina caipira; Sertões del Este de Brasil 

 

 

Introdução  

 

Comunicar o espaço territorial através de mapas é, por definição, a vocação da 

cartografia. Contudo, a ideia de que a cartografia se resuma à arte de produzir mapas é 

considerada bastante simplista. Para ampliar esse conceito, a Associação Cartográfica 

Internacional (ACI) estabeleceu o campo das atividades intimamente ligadas à cartografia 

como o 

conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos 

resultados de observações diretas ou de análise de documentação, com vistas 
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à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, 

assim como a sua utilização‖
1
. 

A maioria das representações realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) segue os limites regionais político-administrativos da federação, ou seja, 

dos estados e municípios. Entretanto, o próprio IBGE, ao propor um Atlas das Representações 

Literárias de Regiões Brasileiras (2006), chama atenção para o fato de que os elementos 

formadores da identidade de um território não estão necessariamente condicionados pela 

presença de tais limites. Ao contrário, a dinâmica territorial, muitas vezes, se expressa para 

além dos recortes político- administrativos. 

Assim, neste Atlas, o IBGE ―situa a dimensão cultural como centro do processo de 

regionalização‖ (2006, p.16), e, associa o conhecimento da Geografia à percepção espacial 

presente em narrativas clássicas da Literatura brasileira a fim de apresentar um mapeamento 

temático do Brasil. Três volumes
2

 já foram publicados – Brasil Meridional, Sertões 

Brasileiros I e Sertões Brasileiros II. Ainda são previstas duas publicações que devem abordar 

Amazônia e Costa Brasileira. As regiões identificadas na Literatura são apresentadas através 

de mapas, fotografias e imagens de satélite. 

Assim como o IBGE define uma limitação geográfica combinando conhecimentos da 

Geografia e a percepção espacial na Literatura, nos propomos aqui a construir a demarcação 

de uma área a partir da assimilação de um padrão culinário regional. Precisamente, o que 

pretendemos é a construção de uma representação cartográfica, tendo como objeto de estudo a 

cultura alimentar da região dos Sertões do Leste entre os séculos XVI e XIX. Em nossa 

hipótese, este espaço e tempo correspondem à área e período de origem da culinária caipira 

brasileira. 

Alguns esforços para mapear o Brasil com enfoque nos tipos de ingredientes e/ou 

produtos culinários das regiões brasileiras foram empreendidos em outros momentos. Gilberto 

Freyre (1952) foi o primeiro a propor um mapa do país ―que se organizasse das variações de 

mesa, sobremesa e tabuleiro‖, no Manifesto Regionalista de 1926. Em suas considerações, 

sob uma perspectiva regionalista, Freyre elencou a existência de seis regiões culinárias: a 

                                                 
1
Definição estabelecida pela Associação Cartográfica Internacional durante o XX Congresso Internacional de 

Geografia, realizado em Londres, em 1964. Fonte: OLIVEIRA, Cêurio de. Curso de cartografia moderna. Rio 

de Janeiro: IBGE, 1993, p.13.  
2
Os três volumes estão disponíveis em: https://biblioteca.ibge.gov.br/pt/biblioteca-catalogo?view=detalhes 

&id=232425. Acesso em: 27 fev 2017. 
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Baiana, a Nordestina, a Mineira, a região do extremo Norte, a região fluminense e norte-

paulista e a região gaúcha.  

Em 1937, Josué de Castro propôs um zoneamento do país de acordo com os tipos 

regionais de alimentos. Em seu livro Geografia da fome(1984), Castro discorreu sobre a 

impossibilidade de um tipo uniforme de alimentação considerando a extensão territorial 

brasileira, as variedades naturais e a interação entre grupos de diferentes linhagens étnicas. 

Assim, defendeu a existência de pelo menos cinco diferentes áreas alimentares – Área da 

Amazônia, Área da Mata do Nordeste, Área do Sertão do Nordeste, Área do Centro-Oeste e 

Área do Extremo Sul –, ―cada uma delas dispondo de recursos típicos, com sua dieta habitual 

apoiada em determinados produtos regionais‖ (CASTRO, 1984, p.50).  Ao que Gilberto 

Freyre se contrapôs em artigo publicado na revista O Cruzeiro, em 1951:  

Venho há anos tentando organizar um mapa culinário do Brasil em que se 

exprima uma geografia não da fome, mas da velha e autêntica glutoneria 

brasileira [...]. Esse mapa hei de publicá-lo um dia: um mapa a cores, 

acompanhado de guia para o turista que deseje viajar pelo Brasil sabendo 

que pratos característicos deve pedir em cada região principal do país cujo 

encanto queira surpreender pelo paladar e não apenas pelos olhos e pelos 

ouvidos [...].Querem os leitores de O CRUZEIRO, espalhados por todo este 

vasto Brasil cooperar comigo na tentativa de organização de mapa assim 

minucioso? É só me escreverem, indicando quitutes que deem fama aos seus 

municípios de origem ou residência. 

Freyre não publicou o mapa que queria. Mas, certamente, ao propor um levantamento 

de pratos típicos por municípios, anunciou a forma com que a indústria do turismo, a partir 

dos anos 1960, promoveria a culinária brasileira. Ou seja, a partir de um recorte do território 

nacional, em que cada estado é representado apenas por esses pratos típicos
3
.  

Segundo Carlos Alberto Dória (2014), a tipicidade colocada desta forma possui alguns 

fundamentos históricos, mas é construída e orientada pela visão turística, ou seja, ―se 

expressa, em cada Estado, em meia dúzia de pratos típicos‖ (p.160). De modo que um produto 

como o azeite de dendê, por exemplo, é tido como típico da Bahia, enquanto, na verdade, 

marca especificamente a cozinha do Recôncavo baiano.  

Ao contrário, na Europa moderna, o típico é baseado na descrição de produtos que 

fazem parte de uma tradição cultural circunscrita a um território, ou a um terroir. É ―fruto de 

uma análise minuciosa, feita por equipes multidisciplinares, que inclui a referência ecológica, 

                                                 
3
O recorte adotado pela indústria do turismo inclina-se para o caráter contínuo do mapa sociopolítico das regiões 

homogêneas do IBGE. Desconsiderando a ideia inicial de Gilberto Freyre – em seu Manifesto Regionalista –, 

que consistia num mapa descontínuo, associado ao fazer culinário das localidades.  
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histórica ou o uso – presente ou passado – de ingredientes, métodos ou receitas de produtos‖ 

(DÓRIA, 2014, p.160). Dentro desse sistema de tipificação das cozinhas regionais é que 

algumas preparações culinárias se tornam emblemáticas. ―Cada território, portanto, terá seus 

pratos, seus vinhos, suas carnes, suas receitas, compondo um complexo cultural alimentar 

bastante amplo‖ (p.160-161).  

Dória ainda enfatiza a riqueza de ingredientes regionais como o caminho para traçar 

um quadro atual da culinária brasileira. E propõe um remapeamento do território nacional 

segundo a tipicidade de seus produtos. ―Nesse novo mapa, a continuidade territorial artificial 

(as regiões do IBGE) é substituída por manchas culinárias descontínuas, porém mais úteis ao 

conhecimento da diversidade alimentar‖ (2014, p. 93-94). O que, na proposta do autor, 

resultaria na seguinte divisão: culinária amazônica; culinária da costa; culinária do Recôncavo 

baiano; culinária do sertão setentrional; culinária do sertão meridional com extensão ao 

Centro-Oeste; e culinária caipira. 

A proposta contemporânea e inovadora de Carlos Alberto Dória inspirou o presente 

projeto de pesquisa, que está apoiado na ideia de existência destas seis regiões culinárias. 

Entretanto, elegemos um espaço territorial em dado momento histórico como objeto de nosso 

estudo: a região dos Sertões de Leste no período colonial brasileiro, que, em nossa hipótese, 

constitui o espaço e o tempo de formação da culinária caipira apontada por Dória.  

 

Sertões do Leste e cultura caipira 

 

Sertões do Leste do Brasil nomeia uma área de delimitação pouco precisa, que 

começou a ser desenhada durante o processo de conquista e configuração do território 

brasileiro. Hoje, correspondem substancialmente ao Vale do Paraíba, à Zona da Mata Mineira 

e ao Vale do Rio Doce (INSTITUTO, 2009, p.27).  Mais do que por especificidades naturais, 

sua delimitação se deve ao processo histórico de ocupação do território brasileiro, que, neste 

caso, foi marcado pela exploração bandeirante. Dessa ocupação e das relações sociais e 

econômicas resultantes dela, formou-se um modo particular de vida: a do caipira brasileiro. 

É chamada de área caipira a extensão nomeada pelo historiador Alfredo Ellis Júnior 

(1926) como a ―Paulistânia‖, que não abrange apenas o interior do estado de São Paulo, mas 

grande parte de Minas Gerais, porções de Goiás, Mato Grosso e Paraná, e algumas extensões 

afins do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.  
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Cabe ressaltar que o modo de vida caipira deriva de dois troncos sociais: o português 

paulista e o indígena tupi-guarani. Em linhas gerais, ―os homens bons que integravam a 

Câmara e dirigiam as bandeiras de devassamento dos sertões interiores viviam com suas 

famílias em sítios no interior‖, sendo servidos por índios cativos que cultivavam ―mandioca, 

feijão, milho, abóbora e tubérculos, para comer com carne de caça ou com pescado; além do 

tabaco para o pito, do urucu e da pimenta para condimento e algumas outras plantas 

indígenas‖. Também eram indígenas as técnicas de lavoura, de caça e de pesca. Ademais, ―a 

tralha doméstica, de redes de dormir, gamelas, porongos, peneiras etc., pouco diferia da 

disponível numa aldeia indígena‖ (RIBEIRO, 2015, p.268).  

À cultura caipira associa-se, entre outros elementos, um determinado modo de falar, 

marcado pela pronúncia do ―r‖ retroflexo, a música tocada à moda de viola, e a comida feita 

nos fornos e fogões a lenha. Klaas Woortmann (1988) enfatiza que, no discurso camponês, 

comida, terra e trabalho são categorias nucleantes de significados, e, ―expressam uma relação 

moral entre os homens e deles com a natureza‖ (p.37). Sendo assim, neste trabalho, nos 

interessam, essencialmente, as práticas alimentares desenvolvidas nos Sertões do Leste, e que 

resultaram numa culinária – que empenha comida, terra e trabalho – identificada como 

tipicamente caipira. Vale ressaltar que esta culinária, originária nos Sertões do Leste do 

Brasil, posteriormente, se expandiu por toda a Paulistânia. 

O Regimento de dom Rodrigo de Castel-Blanco, publicado em 1707, estabelecia a 

plantação de roças ao longo do caminho das bandeiras, com o objetivo de garantir alimento 

para os desbravadores. E dizia que 

1° Toda pessoa de qualquer qualidade que seja, que for ao certão a 

descobrimentos será obrigado alevar milho, e feijão e mandioca, para poder 

fazer plantas e deixa-las plantadas, porque com esta diligência se poderá 

penetrar os certoens, que sem isso hé impossível. [...] 8° Mandará semear as 

roças, que já ficão as terras beneficiadas de milho, feijão eabobora (LEME, 

s.d. p.130 e 136, grafado como no original).  

Para Antonio Candido (2010, p.61), ao impor esta medida, a autoridade estaria 

definindo a própria dieta mínima do caipira, a ser constituída de ―produtos autóctones, e que 

não seriam apenas os básicos, como, ainda, os de cultivo mais fácil, e raízes mais fundas no 

passado ameríndio‖. Candido ainda define o que se poderia chamar de triângulo básico da 

alimentação caipira: feijão, milho e mandioca, plantas indígenas – a última, mais tarde, 

substituída pelo arroz. Entretanto, ressalta que, com exceção da mandioca, da qual se extraía a 
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farinha ou que se comia sem grandes transformações, a maioria dos modos de preparo destes 

alimentos são adaptações de técnicas culinárias portuguesas.  

Para além da agricultura, galinhas e porcos criados nos quintais das casas caipiras 

complementavam refeições como as descritas por Saint-Hilaire (2011): ―Os habitantes do 

Brasil, que fazem geralmente três refeições por dia, têm o costume de almoçar ao meio dia. 

Galinha e porco são as carnes que se servem mais comumente em casa dos fazendeiros da 

província das minas‖ (p.186-187).Entretanto, geralmente, só apareciam em dias festivos, dada 

a escassez e a pobreza. O açúcar, a rapadura e a garapa eram obtidos numa indústria caseira, 

fabricados nas engenhocas de casa. Apenas o sal era comprado em armazéns dos centros mais 

populosos.  

Segundo Antonio Candido, não podemos entender ainda a viabilidade de 

sobrevivência dos grupos a partir desta dieta sem indicar seu complemento que consiste na 

coleta, caça e pesca. A coleta refere-se aos palmitos e guarirobas, bem como às frutas, como 

jabuticaba, maracujás, goiabas, pitangas e, sobretudo, bananas. A caça, como já 

mencionamos, era a atividade caipira por excelência. Através dela se obtinha ração cárnea. No 

mato, caçava-se macuco, nhambu, cutia, quati, cateto e queixada. No campo, brejo e lagoa, 

capturava-se perdiz, codorna, saracura, pato, lagarto e tatu, entre outros.  

 

Uma proposta metodológica 

 

O historiador Henrique Carneiro (2003) diz que a História sintetiza recursos de 

diversas disciplinas – biologia, arqueologia, economia, geografia, agronomia, antropologia, 

sociologia, etc. – para ―buscar desvendar em cada período do passado as informações 

alimentares e para poder efetuar a análise da dinâmica temporal das transformações da 

alimentação humana‖ (p.89). Dentro desta perspectiva de base interdisciplinar, nos 

debruçaremos na historiografia da alimentação brasileira para analisar as soluções alimentares 

elaboradas no interior das dinâmicas das relações sociais e os contextos histórico e geográfico 

do Brasil Colônia.  

Em Farinha, feijão e carne-seca, Paula Pinto e Silva disserta sobre a cozinha da 

sociedade colonial, fazendo considerações sobre o sistema alimentar paulista, que, para a 

autora, determinou uma dieta particular ligada à economia de subsistência e à apropriação de 

produtos e técnicas naturais da terra. ―Nascia assim a cozinha paulista, com hábitos ibéricos 
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associados a práticas e alimentos indígenas, repassados, posteriormente, aos africanos 

escravizados‖ (SILVA, 2014, p.65). A autora ainda nos dá ideia da expansão desta cozinha, 

que se desenvolveu na direção das Minas Gerais, e, avançando pelos sertões, chegou até Mato 

Grosso e Goiás.  

A historiadora Leila Mezan Algranti (2011) se ocupou extensamente da história da 

alimentação na América Portuguesa em capítulos de livros, artigos e comunicações. Em À 

mesa com os paulistas, a autora destaca a capacidade dos paulistas 

de inventar formas para cozinhar e de produzir alimentos, a fim de 

atenderem a certas necessidades básicas da vida, como o comer e o beber e, 

sobretudo, de incorporar e conciliar saberes e técnicas culinárias distintas 

expressas em seus ritos domésticos. 

Rafaela Basso (2014) traça o perfil das práticas alimentares do Planalto de Pirapitinga 

no período compreendido entre 1650 e 1750 em seu livro A Cultura alimentar paulista. O 

estudo é centrado no milho e seu papel naquela cultura alimentar, entretanto Basso traz outra 

reflexão essencial ao considerar certas diferenças entre a alimentação praticada no âmbito 

doméstico e o que se comia durante as incursões bandeirantes.  

Ainda para identificar um padrão de ingredientes, modos de cocção, equipamentos e 

utensílios que eram recorrentes nos Sertões de Leste, bem como o discurso simbólico que 

envolvia as práticas alimentares do cotidiano da época, consideramos essencial recorrer aos 

relatos de viajantes estrangeiros.  Nos referimos aos europeus que percorreram o Brasil 

colonial em expedições diplomáticas, científicas, etc., redigindo suas vivências e impressões 

sobre o país. Tais descrições, posteriormente foram publicadas como literatura de testemunho 

e constituem um amplo registro de informações históricas, estéticas e literárias.  

Entre os viajantes estrangeiros, Auguste de Saint-Hilaire se destaca pela vasta obra 

resultante de sua observação do Brasil colonial. Entre 1816 e 1822, Saint-Hilaire viajou por 

diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 

São Paulo e Paraná. Seu interesse era científico, de estudos sobre a natureza brasileira, 

entretanto, em suas narrações, o botânico também fez apontamentos que dizem respeito às 

relações humanas e sociais. 

Contudo, há tantos outros autores que relataram suas viagens e de alguma forma 

abordaram as questões alimentares. Entre eles, o desenhista francês Hercules Florence, John 

Luccock, Jean-Baptiste Debret, os bávaros Spix e Martius, Joan Nieuhof, que também nos 

servem como fontes de pesquisa. 
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Como produto científico desta pesquisa, nossa proposta é construir um mapa que seja 

capaz de localizar no espaço e no tempo presente a área de formação da cozinha caipira no 

período colonial brasileiro. Para John Brian Harley (1991), os mapas são representações 

gráficas que facilitam ―a compreensão espacial de objetos, conceitos, condições, processos e 

fatos do mundo humano‖ (p.5). Eles estão relacionados com um mundo social invisível e 

ideológico tanto quanto com os fenômenos naturais da paisagem. Ainda de acordo com 

Harley, enquanto linguagem visual, os mapas ―são uma construção da realidade, imagens 

carregadas de intenções e consequências que se podem estudar nas sociedades de seu tempo‖ 

(HARLEY, 2005, p. 62 – tradução nossa).  

Para conduzir nossa proposta de mapa, nos apoiamos no recurso teórico da geo-

história, formulado por Fernand Braudel (2015), sob a explicativa:  

O geógrafo trabalha sobre o atual, sobre o mundo tal como ele é – essa é sua 

fraqueza e sua força. E se, como frequentemente o faz, invoca o passado, não 

o faz pelo próprio passado, mas como explicação do tempo presente. Tentar 

transpor esse trabalho ao passado; perguntar, por exemplo, qual foi a 

geografia humana social da França à época de Luís XIII ou dessa ou daquela 

parte da América pré-colombiana: eis o programa da geo-história. 

Em tese, o olhar geo-histórico sugerido por Braudel se presta a descrever e interpretar 

os períodos históricos de um lugar, tendo como cerne a organização espacial produzida. Desse 

modo, as condições espaciais dos Sertões do Leste e da Paulistânia, dos séculos XVI a XIX, 

são apreendidas neste trabalho como um estudo geográfico dos processos históricos de 

formação da culinária caipira. 

Ao teorizar a intercessão entre espaço geográfico e tempo histórico, Christian 

Grataloup (2006) diz que os limites traçados pelas sociedades na superfície da Terra 

constituem objetos históricos, na mesma medida em que os recortes temporais que ordenam o 

passado dizem respeito a um determinado espaço da sociedade. Grataloup (1996) propõe 

princípios gerais que explicam a evolução do espaço ao longo do tempo e que podem ser 

entendidos como lógicas ao mesmo tempo geográficas e históricas relativamente simples para 

serem modelizadas ou generalizadas. Dentre estes princípios, o autor enumera aquele que, em 

nossa interpretação, se relaciona ao nosso estudo: princípio de Port-au-Prince. 

O princípio Port-au-Prince é o modelo espaço-temporal que explica a evolução de um 

subconjunto complementar a outro. Em outras palavras, é o arquétipo que elucida a 

transformação de lugares que serviram de complementaridade para o funcionamento de outras 

sociedades, como é o caso de Porto Príncipe em relação à França, e do Brasil diante de 
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Portugal. Como aconteceu nos dois casos citados, esta complementaridade pode ser imposta – 

lógica da colonização, e, geralmente implica em aculturação forçada.  

A partir dessa ideia, buscamos compreender a conformação espacial dos Sertões do 

Leste do Brasil e a formação de um modo de comer e cozinhar que alcançou toda a 

Paulistânia. 

Em seus estudos retrospectivos, a geo-história pode lançar mão, entre outras 

possibilidades, de recursos digitais aplicados à cartografia. Falamos da cartografia digital (ou 

computacional), que é utilização de computadores nas práticas cartográficas.  

A aplicação de técnicas computacionais pelos cartógrafos começou 1961, com Waldo 

Tobler . E foi desenvolvida por K. Clarke em 1990, nos EUA e na França, por Sylvie Rimbert 

e Colette Cauvin. ―As possibilidades técnicas são várias: processar pacotes volumosos de 

dados, gerar diversas visualizações das relações entre os objetos e os dados especializados‖, 

aplicando métodos avançados de produção (FONSECA; et al, 2016, p.136). Cauvin (2007) 

denominou essas práticas como cartografia analítica transformacional, por envolver, a partir 

do processamento de dados, transformações que vão operar como suportes para as análises 

geográficas.  

Eduardo Dutenkefer (2016) sugere uma Metodologia para um saber e um fazer geo-

histórico: análise de espacialidades pretéritas utilizando instrumentos computacionais que 

nos orienta neste trabalho. Em primeiro lugar, trata-se de uma metodologia que, diferente de 

outras norteadas pela precisão cartográfica e posições absolutas, propõe um 

georreferenciamento relativo, isto é, ―estabelecer relações de feições, lugares, trajetórias que o 

mapa antigo possa manter com os mapas contemporâneos sem, contudo, distorcer as feições 

originais do mapa de estudo‖ (DUTENKEFER, 2016, p.58).  

Considerando esta premissa, o autor busca as soluções mais adequadas para o 

georreferenciamento em Sistema de Informações Geográficas (SIG) – neste caso o ArcGis
4
 – 

e também aplicativos (softwares) que permitam verificar a geometria (comparando um mapa 

antigo com um homólogo contemporâneo) e efetuar a vetorização dos mapas antigos – 

MapAnalyst
5
 e WinTopo

6
Freeware, respectivamente. A execução das etapas anteriores resulta 

na disponibilidade de informações geográficas do mapa histórico – como deslocamento de 

                                                 
4
Da empresa Environmental Systems Research Institute - ERSI 

5
Map Analyst – The map historian‟s tool for the analisys of old maps. Disponível em: <http://mapanalyst.org/>. 

Acesso em: 10 out. 2018.  
6
WinTopoRasterto Vector Converter. Disponível em: <http://www.wintopo.com>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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localização de vilas, freguesias, povoados, etc. – prontas para serem manuseadas, 

descontruídas e analisadas.  

Sendo assim, aplicaremos a metodologia de Dutenkefer em mapas históricos do Brasil, 

referentes aos séculos XVI a XIX. Nos referimos, especialmente, aos mapas da província de 

São Paulo que integram o acervo de Caio Prado Junior, disponível no Arquivo do IEB / USP. 

Uma primeira pesquisa nos apontou a existência de cinco documentos. No mesmo Arquivo, 

no acervo de Ernani Silva Bruno, também encontramos dois mapas de São Paulo produzidos 

no século XIX.  

A leitura e interpretação desses mapas através do método de Dutenkefer possibilitará, 

primeiro, uma comparação dos mapas antigos com uma representação contemporânea do 

espaço, e, depois, extrair informações espaciais pertinentes ao nosso estudo, como localização 

de vilas, caminhos de circulação e ―redes‖ de acessibilidade. No cruzamento de tais 

informações com os dados previamente coletados nas pesquisas sobre o universo alimentar 

dos Sertões de Leste e sobre cultura caipira, construiremos um mapa inédito de representação 

da cozinha caipira brasileira.  

 

Considerações Finais 

 

A compreensão da dinâmica territorial, muitas vezes, exige um olhar para além dos 

recortes político- administrativos do país, nos convidando a um estudo que une 

conhecimentos da geografia aos de outras áreas do saber. Enquanto linguagem, os mapas 

comunicam uma realidade territorial concernente aos fenômenos sociais e ideológicos tanto 

quanto às ocorrências naturais da paisagem. E a ideia de construção de um mapa culinário 

dialoga com este entendimento.  

Como vimos, algumas importantes propostas de uma cartografia da culinária brasileira 

foram delineadas desde os anos 1920, mas nenhuma delas conseguiu efetivar um mapeamento 

que se consolidasse entre as cartas do país. Acreditamos neste trabalho – ainda em 

desenvolvimento no programa de pós-graduação em ―Culturas e Identidades Brasileiras‖, do 

Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo – não só como forma de incitar 

as discussões acerca dessa cartografia, que se faz necessária para o reconhecimento e 

divulgação da nossa cultura culinária. Mas também como possibilidade futura de um modelo 

metodológico para a construção de outros mapas com este mesmo enfoque.  
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Resumo:O presente artigo procura delinear o processo de resgate do conceito de Território, a partir dos anos 

de 1970, considerando a história do pensamento geográfico no Brasil e a transição paradigmática da 

modernidade para o período contemporâneo. Por meio de pesquisa inicial de revisão bibliográfica e análise 

descritiva, propõe-se um esclarecimento sobre os diferentes sentidos e compreensões que o conceito adquire 

nesse primeiro momento de retomada, identificando os autores centrais de seu pensamento, influências teóricas, 

linhas de pensamento e proposições centrais.  

Palavras-chave:território, geografia brasileira, pensamento critico, resgate, revisão 

 

Resumen:El presente artículo busca delinear el proceso de rescate del concepto de Territorio, a partir de los 

años 1970, considerando la historia del pensamiento geográfico en Brasil y la transición paradigmática de la 

modernidad para el período contemporáneo. Por medio de una investigación de revisión bibliográfica y análisis 

descriptivo, propone una aclaración sobre los diferentes sentidos y comprensiones que el concepto adquiere, 

identificando a los autores centrales de su pensamiento, influencias teóricas, líneas de pensamiento y 

proposiciones centrales.  

Palabras clave:territorio, geografia brasileña, pensamiento crítico, rescate, revisión 

 

 

Introdução 
 

Este texto propõe uma análise exploratória e especulativa de algumas obras e autores 

que marcaram o processo de resgate e re-emergênciado conceito de Território na Geografia 

brasileira. Situaremos nossa análise, inicialmente, na virada dos anos de 1970 aos 1980 e no 

avançar dos anos de 1980, através de contribuições de autores, como Milton Santos, Bertha 

Becker, Antônio Carlos Robert Moraes e Manuel Correia de Andrade, em momento de 

emergência de uma geografia renovada a luz do debate oriundo de outros centros do 

pensamento desde os anos de 1970. Essa influência se manifesta mais claramente no Brasil a 

partir de inícios dos anos de 1980, com obras autorais que assumem novamente a relevância 

do papel do conceito de Território na teoria da Geografia, ainda que inicialmente bastante 

subsumido à categoria espaço.  

Usamos o termo resgate, pois, traz como sinônimos tanto os termos recuperação 

quanto libertação. Preferimos o primeiro, cujo significado é o de ―recobrar e ganhar novas 

forças, reestabelecer-se‖, ou seja, uma re-definição. Falar de (re)emergência ou retorno 
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implica aceitar que o conceito perdeu validade ou peso explicativo por um certo tempo, por 

isso optamos por resgate, como o fez Moraes (2002, 2011). 

Adotamos a perspectiva analítica e dialética de Haesbaert (2010) que usa a expressão 

―morte e vida‖ dos conceitos, no caso a região, para explicar como uma corrente ou 

perspectiva teórico-filosófica dá sentidos explicativos distintos ao conceito historicamente, 

implicando, por vezes, em seu relativo desaparecimento e, posterior, ressurgimento. Assim, 

pode ocorrer um oscilar ou caminhar não-linear do conceito como chave-interpretativa, com a 

coexistência entre conceitos de significados diferentes e a sucessão daqueles próximos em 

unidade de significado, com sua possível morte e vida, ou declínio e ressurgimento 

(FOUCAULT, 2008 [1969], HAESBAERT, 2010, 2014). 

Tratando-o como um recorte ou esfera do espaço definido por (e a partir de) relações 

de poder que se expressam como um misto de dominação política e apropriação econômica e 

identificação cultural em múltiplas escalas, o território pode ser reconhecido, até os anos de 

1980, na Geografia, à luz de algumas matrizes teóricas que deram a ele certo sentido e 

aplicação. Para Silva (2010), em tese fundamental sobre o pensamento geográfico brasileiro 

acerca do conceito, a luz da referência de Castoriadis (1982), o território se define pela 

significação imaginária social, sendo fruto da condição inseparável do imaginário com o da 

instituição. Território, no sentido de instituição onde se ―encarna‖ e pode ser elucidado.  

 

O resgate visto de fora 
 

Autores como Friedrich Ratzel
1
 e Jean Gottmann

2
 entraram, em maior ou menor grau, 

na abordagem brasileira, e é inegável que trouxeram influências decisivas em nossa forma de 

tratar o território, o primeiro mais apegado à geopolítica estado-nacional; o segundo a uma 

olhar mais historicista e pautado nos usos e apropriações do espaço. 

Artigos do início dos anos de 1970 apontam para a necessária revitalização do 

conceito, em clara vinculação com teorias mais progressistas. Soja (1971), em ―The political 

organization of espace‖ propõe uma movimento de renovação (e não a substituição de uma 

ortodoxia por outra) da geografia política que a aproximasse dos recentes desenvolvimentos 

                                                 
1
Para esse entendimento, sugerimos a leitura dos artigos: RATZEL, F. A relação entre o solo e o Estado (Cap. I). 

Texto traduzido (Matheus Prifmer). Geousp, n. 29, p. 51-59, 2011./ RATZEL, F. O solo, a sociedade e o Estado. 

Texto traduzido (Mario A. Eufrásio). L‟Anée Sociologique, n.3, p. 1-14, 1898-1899. 
2
Para esse entendimento sugerimos a leitura dos textos: GOTTMANN, J. The significance of territory. 

Charlottesville: University Press of Virginia, 1973./GOTTMANN, J.. A evolução do conceito de território. 

Boletim Campineiro de Geografia, AGB-Campinas, v.2, n.3, p. 523-545, 2012 (traduzido de versão 

publicada no periódico Social Science Information, v. 14, n. 3, ago. 1975, p. 29–47). 
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metodológicos e filosóficos da geografia e de outras ciências sociais, indo além de um 

catálogo do Estado e suas características, das fronteiras formais tradicionais pautadas na 

soberania estatal, destacando a importância da análise dos diversos campos ou esferas de 

interação humanos não necessariamente formais (ou interculturais), com foco em aspectos 

econômicos, políticos ou sociais. O conceito explicativo para esses novos processos de 

organização espacial seria o de territorialidade humana, com enfoque na identidade espacial e 

no senso geográfico de exclusividade e segregação, sendo o padrão espacial ou escala social 

que dá sentido à interação complexa entre as regiões ou áreas formais e funcionais.  

Calabi e Indovina (1992 [1973]), por sua vez, destacam no artigo ―Sobre o uso 

capitalista do território‖ a necessidade de abordar o território não como um outro, mas como 

parte do processo capitalista, já que seu uso é definido pelo desenvolvimento econômico e 

pelo processo de concentração do capital, Assim, os usos específicos que o capital faz do 

território dizem respeito ao processo de produção propriamente dito (onde se dá a extração da 

mais-valia), à circulação e valorização do capital e à reprodução da força-de-trabalho. Nesse 

sentido, o território, ou a organização territorial, parte de um sentido banal, associado a uma 

configuração física específica, e adquire um sentido cada vez mais técnico, social e político, 

incorporado pelo capital em seu processo de valorização e seu rebatimento no 

desenvolvimento da forças produtivas e conflitos de classe (relação capital x trabalho). 

Mas, é Claude Raffestin em ‗Por uma Geografia do poder‟ (1993 [1980]) que 

apresenta uma proposta ou programa de estudos sobre o poder no/do território alicerçado nas 

perspectivas relacional, pluriescalar e multidimensional do conceito, rompendo com os 

cânones clássicos. Descortina-se, assim, um olhar renovado sobre as relações de poder, com 

citações de Foucault, Lefébvre e Edward Soja. Nesta e em outras obras do autor 

(RAFFESTIN, 2000, 2008), denota-se interesse em entender as partes menores e a semiótica 

do poder que ajuda a definir um território como relacional, precedido pela dimensão 

(i)material da inserção e inclusão da territorialidade, constituído através de fluxos de energia e 

informação entre atores e cuja fisionomia escalar é variável.  

Outra obra geográfica de referência no período foi ―Espaço e poder‖ de Paul Claval, 

original de 1978, que define o poder em perspectiva relacional, como as estratégias de 

autoridade, dominação e influência, ou seja, a ―ampla gama de ações que se sabe praticar para 

modificar o meio, explorá-lo e tirar o necessário à vida‖ (p. 11), mas, não somente as 
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condições de realizar por si mesmo, mas de também fazer com que sejam realizadas por 

outros. Poder, como relação, envolve assimetrias e desequilíbrios (CLAVAL, 1979).  

Contribuições de Sack (1983, 1986), sobre as territorialidades humanas (conquistar e 

influenciar pessoas em suas áreas de vivência), de Bonnemaison (2002 [1981]) sobre território 

e identidade simbólica, também levaram à ampliação do olhar sobre o território para as 

dimensões do vivido/histórico, do econômico (produção e circulação) e do cultural-imaterial. 

Mais recentemente, Elden (2013) retoma os estudos históricos e epistemológicos sobre o 

território, analisando-o como um tipo de tecnologia política construída historicamente, um 

espaço delimitado sob controle de um grupo ou de pessoas, (com limites fixos, soberania 

interna exclusiva e uma igualdade no status externo=concepção político-geográfica), visto 

também como processo, um processo territorial.  

A Geografia brasileira, a despeito de assimilar esquemas teóricos, discursos e 

metodologias de análise estrangeiras, também desenvolveu um percurso histórico próprio 

alinhado a correntes e à especificidade de temáticas e preocupações de estudo. Uma geografia 

que só tardiamente se colocou no plano das discussões teóricas e epistemológicas (SANTOS, 

1978) e, malgrado as críticas feitas pelo seu caráter de ciência de síntese e descritiva, 

possuindo no Brasil um estatuto de saber reconhecido em universidades públicas e privadas e 

de obrigatoriedade nos currículos escolares. 

 

O resgate do conceito na Geografia brasileira 
 

O resgate do conceito de Território, segundo Moraes (2000), se dá no âmbito da 

repolitização do temário da Geografia e no movimento de renovação crítica do pensamento 

geográfico, a partir dos anos de 1960. Essa transição alguns autores denominam por outros 

termos, como retorno (SANTOS, 1994), reinvenção (PORTO-GONÇALVES, 2006), 

explosão (FUINI, 2015, 2017) ou renovação (BECKER, 1988). Somente nos anos de 1970, 

com a introdução de correntes críticas de inspiração marxista/pós-marxista e historicista, em 

tom político ou economicista (geralmente vinculadas ao materialismo histórico) é que se 

retomou a centralidade do território no debate, com base na influência teórica de alguns 

autores geógrafos, já com um sentido de construção social. Segundo Saquet (2002, p. 120),na 

Geografia brasileira, no momento atual, parece haver uma proeminência nos estudos do 

território. Entre as diferentes vertentes econômica, política, cultura e da geografia histórica.  



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1509 

Silva (2010) afirma, em sua tese, que na travessia do século XX para o XXI houve 

uma instituição científica do território no pensamento geográfico, em uma trama constituída 

pelo conceito atrelado aos vieses histórico, econômico, político e cultural. Isso se aplica a um 

contexto histórico de surgimento de novas teorias explicativas na Geografia (quantificação, 

crítica radical e a fenomenológica/humanística) que promoveram uma ruptura epistemológica 

com a abordagem tradicional, sobretudo a de inspiração francesa e a racionalista (ou 

neopositivista), cunhando um quadro renovado de categorias e conceitos operacionais, 

resgatando alguns (como o território) e ampliando o campo explicativo de outros (como 

espaço e lugar).  

Vivíamos o apogeu da Geografia crítica e marxista no Brasil. Moraes (2002) afirma 

que a geografia crítica propunha um acerto de contas com o passado, em busca de novos 

paradigmas metodológicos que norteassem um projeto de geografia progressista e engajada 

que aproximasse as dimensões política e teórica. Santos (1978) define esse movimento como 

emergência de uma geografia nova, uma geografia que se propõe crítica e que denuncia as 

correntes anteriores vinculadas à geografia clássica e à ―New geography‖ e que teriam criado 

uma ciência geográfica apartada (ou viúva) do espaço, apegada à reprodução dos saberes 

dominantes, vinculada aos projetos imperialistas, associada ao empiricismo abstrato e à 

fragmentação do saber. Seria uma ruptura ou contraposição às correntes tradicionais, 

positivistas e neopositivistas (da modelagem e da quantificação) na geografia. Era necessário, 

segundo Santos (1978), ―fornecer as bases da reconstrução de um espaço geográfico que seja 

realmente o espaço do homem, o espaço de toda gente e não o espaço a serviço do capital e de 

alguns‖ (p. 267).  

Há textos de reflexão que respondem por uma reintrodução do conceito de Território 

no debate nacional, com sentido ampliado em relação ao strictu sensu geopolítico. Nesse 

sentido, alguns deles são até hoje muito citados por auxiliarem na tarefa de resgate teórico-

conceitual. É o caso do artigo de Léa Goldestein e Manoel Seabra, de 1980, denominado 

―Divisão territorial do trabalho e nova regionalização‖. Nesse estudo, os autores procuram 

demonstrar uma vinculação forte entre o uso e produção do território e a divisão inter-regional 

do trabalho e da produção capitalista historicamente no Brasil. Apoiado em autores como 

Alain Lipietz (1977) e Francisco de Oliveira (1975) e Oliveira, Reichstul (1977), em estudos 

de orientação marxista, o autor traz uma concepção de território vinculado à escala nacional e 

à crescente integração das atividades econômicas através de suas especializações regionais. O 
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território é tratado, então, como uma armadura fisiográfica e de infraestrutura, um tipo de 

organização espacial, no qual se estabelecem as economias regionais. A análise do território 

nacional passa, então, pela herança do modelo de arquipélagos econômicos, desde o período 

colonial, em direção à constituição de um mercado nacional excessivamente polarizado na 

região Sudeste. Parte-se do pressuposto, portanto, que a dimensão territorial do país é 

indissociável do processo de valorização do capital historicamente.  

Nesse sentido, fica mais claro o direcionamento mais crítico dessa abordagem e mais 

vinculado ao elemento econômico, ou à análise do processo de valorização espacial do 

capital. A influência da literatura marxista, ou materialista histórica e dialética, também 

denota nesse período de resgate do conceito, o discurso de defesa de retomada de uma análise 

mais política apoiada nas condições materiais de produções, nos processos econômicos e 

sociais de organização dos espaços de produção da vida. Nesse sentido, a obra ―Por uma 

geografia nova‖, de 1978, insere os conceitos de espaço e território como partes centrais da 

proposta de uma geografia nova, vinculados ao tratamento do Estado-nação como unidade 

geográfica de estudo.  

 Alguns livros-texto e seus autores podem ser identificados como ―expoentes‖ ou 

―desbravadores‖ desse viés renovador da abordagem territorial na Geografia brasileira, dentre 

os quais destacamos Milton Santos, Bertha Becker, Antônio Carlos Robert Moraes. Para estes 

autores, a saber, a questão que se coloca é se o território é produzido e surge a partir do 

espaço, se é anterior ao espaço, ou se caminham em paralelo, como conceitos que se 

aproximam, mas que tem trajetórias próprias.  

 

Milton Santos (1926-2001) 
 

Milton Santos, em obra de 1978,intitulada ―Por uma geografia nova‖, no apogeu da 

Geografia crítica, traz uma visão sobre o conceito em que a dimensão econômica e a política 

são ressaltadas. Na terceira parte da obra, que lida com sua proposta de Geografia crítica, 

iniciando na perspectiva da produção do espaço (que envolve estrutura, processo, forma e 

função), o autor vai atrelar o conceito de território à relação Estado e espaço, o Estado-nação 

é que vai direcionar o conceito. O território, assim, é abordado como linha traçada em acordo 

ou pela força e cuja extensão é variável historicamente. Sua substância é dada pelas 

sociedades territoriais cuja ação se manifesta pelo modo de produção dominante e os modos 

de produção precedentes e, pelo sistema político.  
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Seu olhar de renovação se inicia nos anos de 1980. Na obra ―Espaço e método‖, de 

1985, o território não apresenta centralidade na análise, sendo tratado apenas como tópico 

(Especificidades e articulações no território no capítulo 7, ―O estudo das regiões produtivas‖). 

Nesse trecho o território é visto como lócus ou ponto de apoio onde interagem as variáveis 

definidoras das regiões produtivas (uma especificidade do espaço). Seria um contexto ou base 

identificada por suas frações funcionais diversas, ou seja, os fluxos e demandas criados pelas 

atividades, população e pelas heranças espaciais (fixos) que operam em vários níveis 

escalares. Nesse momento também se coloca a concepção de multi ou interescalaridade 

territorial, tão em voga na literatura atual, admitindo que o conceito pode ir além dos limites 

impostos pela escala Estado nacional (SAQUET, 2007, 2008).   

Em ―Metamorfoses do espaço habitado‖, de 1988, ao propor o estudo das categorias 

analíticas vinculadas ao espaço, propõe-se a concepção de configuração territorial. Pode ser 

tanto sinônimo de base terrestre ou terreno ocupado pelo homem, como o quadro formado 

pelos objetos espaciais e sua organização que condicionam e caracterizam as ações e fluxos 

de pessoas. Até esse momento, a concepção de Milton Santos traz o território como 

antecedente ao espaço, como base de sua produção. A configuração territorial ou espacial 

seria uma espécie de armadura do território, conjunto de fixos e sua estrutura ou arranjo, 

sinônimo de organização espacial (1985).  

Nesse sentido, território e espaço são conceitos e noções diferentes, no entanto, 

complementares. O território visto também como organização ou configuração espacial, uma 

linha traçada, onde se estabelecem as dinâmicas socioespaciais.  

 

Bertha K. Becker (1930-2013) 
 

Bertha Becker (1982, 1988) deve ser citada também nesse contexto de retomada ou 

resgate, pois apresenta em sua análise do Território um viés renovador claro, com traços 

políticos delineados. Em artigo intitulado ―El uso político do território: consideraciones a 

partir de una vision del Tercer mundo‖, logo de início, o texto (de cunho introdutório e 

teórico) apresenta o território como vinculado a ideia de poder multidimensional, 

caracterizado também pelas lutas sociais, sendo um ―espaço produzido pela prática social e 

também como produto consumido, vivido e utilizado como meio que sustenta essa prática― 

(BECKER, 1982, p. 19).  
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Buscando romper com a concepção unidimensional do conceito vinculada à Geografia 

do estado-nação, a autora denomina por novos territórios e territorialidades as configurações 

que surgem da ação das corporações empresariais no país e sua articulação com o Estado no 

plano econômico e político. Esse texto inova também ao assumir que o conceito de território 

apresenta um conteúdo histórico e, dessa forma, precisa ser esclarecido no jogo de poder e 

dominação que se dá no plano internacional do capitalismo e que posiciona, como polos 

antagônicos e complementares, países dominantes (primeiro mundo) e dominados (terceiro 

mundo). Assim, surge uma territorialidade dos grupos sociais dominados, vista possivelmente 

em uma escala menor (local e subnacional), que se expressa pelas lutas de acesso à terra, 

trabalho e moradia (movimentos sociais de base territorial) e pela resistência das populações à 

manipulação dos territórios no plano das relações hegemônicas Estado-empresa.  

Em outro artigo, de 1988, seguindo essa tendência de renovação, Becker trata do 

resgate da Geopolítica através da contestação do paradigma moderno da divisão disciplinar 

Geografia-Geopolítica e pela retomada da potencialidade social e política do espaço, 

valorizando desde o olhar político e a riqueza teórica dos escritos de F. Ratzel, até a 

contribuição de C. Raffestin que propõe as lógicas multidimensional e relacional da interação 

espaço-poder. Na era da Cronopolítica (evolução da Geopolítica), em que poder se desloca 

para o controle da relação espaço-tempo através da velocidade acelerada das mudanças 

tecnológicas e revoluções logísticas, território seria o espaço da prática e da apropriação que 

se dá pelo uso e vivência dos atores, espaço que se tenta controlar e influenciar, que se 

manifesta em todas as escalas de relações e que está fundamentado na identidade cultural (de 

base territorial), envolvendo também um aspecto concreto (da vivência dos atores) e abstrato 

(dos discursos, ideologias e intencionalidades dos atores sociais) (BECKER, 2012 [1988]).  

Para a autora, portanto, o território surge do processo de apropriação do espaço, sendo 

consequente a ele ou apresentando uma natureza própria que o difere. O território, desse 

modo, é produzido a partir do espaço, seria o espaço da prática e da apropriação, um produto 

social.  

 

Antonio Carlos Robert Moraes (1954-2015) 
 

Moraes (1984, 1988), por sua vez, busca construir sua concepção de território como 

parte do processo de valorização do espaço. Na obra ―Geografia crítica: a valorização do 

espaço‖, de 1984, em co-autoria com Wanderley Messias da Costa, define-se a valorização do 
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espaço pela ação de transformação da natureza em espaço através da aplicação do trabalho, 

pela articulação do substrato natural com as heranças espaciais (trabalho morto) 

desigualmente acumuladas em cada lugar. Trata-se, pois, de um processo tipicamente 

capitalista de valorização do capital, mesclando as determinações genéricas e lógicas 

estruturais de seus ciclos históricos com as conjunturas e contextos específicos de fixação de 

valor com a materialização de suas formas de sociabilidade nas paisagens, lugares e estruturas 

territoriais (MORAES, COSTA, 1984). Posto isso, a valorização do espaço pode ser 

entendida como processo de formação do território, ―um produto socialmente produzido, um 

resultado histórico da relação de um grupo humano com o espaço que o abriga‖ (MORAES, 

2000, p. 18), captando o movimento geral através de um objeto empírico.  

Em obra de 1988, ―Ideologias geográficas‖, Moraes retoma o aspecto político e 

cultural do conceito, criticando os ―deslizes economicistas do movimento de renovação da 

geografia‖ (p. 11). Afirma no texto que as ideologias geográficas, ou seja, as ideias, imagens e 

discursos alusivos à dimensão espacial, foram usados como estratégias de dominação na 

política brasileira, desde o colonizador até se chegar ao Estado independente (monárquico ou 

republicano) e suas classes hegemônicas.  

Essas ideologias envolvem o aspecto cultural ou imaterial do território, os saberes que 

inculcam uma ideia de identidade nacional vinculada ao território e sua composição, como as 

concepções de ―território a conquistar‖, ―país em construção‖, ―integridade territorial‖ etc. 

Nesse sentido, o autor define o território como constructo posterior ao espaço, seria um 

espaço onde se deu historicamente um processo de valorização e contornos políticos e 

culturais nítidos, geralmente vinculado às territorialidades oriundas de projetos estatais-

nacionais. 

Na análise mais recente de Moraes, em obras como ―Bases da formação territorial do 

Brasil‖ (2000) e ―Território e história do Brasil‖ (2002), dá-se também primazia à 

aproximação do território com o Estado, manifestando o conteúdo político e ideológico do 

território, pois, no mundo moderno, Estado é de imediato definido como um Estado dotado de 

território, criando-se a jurisdição definida como Estado territorial
. 
. Em Moraes, o território, 

ou a formação territorial, é fruto do processo de valorização do espaço e apropriação da 

natureza, constituindo-se uma análise ontológica e histórica do conceito.  
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Manuel Correia de Andrade (1922-2007) 
 

Para Andrade (1995),autor de extensa e diversificada obra na Geografia e Ciências 

sociais,o território, ao mesmo tempo em que é definido por um tipo de consciência dada pelas 

pessoas que nele habitam e se relacionam, a territorialidade, é também um conceito associado 

à forma de administração das fronteiras e da própria ocupação. Está ligado à ideia de poder, 

que pode ser a público-estatal ou empresarial ou mesmo como espaço dominado e ocupado 

nas relações entre classes. Abre-se assim a compreensão multidimensional do território, mas, 

no caso brasileiro, o território é historicamente marcado pela consciência de nação associada à 

territorialidade estatal. Destaca-se, nesse contexto, a sistematização sobre o conceito presente 

na obra “A questão do território no Brasil.  

Desse modo, a transformação de espaço em território brasileiro, processo chamado de 

produção do território, ocorre pelo povoamento (territorialização) que delineia uma divisão do 

território em estados brasileiros caracterizando a desigualdade do desenvolvimento. O 

território brasileiro seria marcado por forças centrífugas, que favorecem sua fragmentação e 

desmembramento, e as forças centrífugas, que favorecem sua integração no governo central. 

Reconhece-se que o autor apresenta um olhar mais atento à questão territorial e do poder a 

partir dos anos de 1980, conforme atesta Saquet (2010) sobre a obra de Andrade (1984) 

denominada de ―Poder político e produção do espaço‖.  

Ampliando o repertório territorial para além dos limites da geografia política clássica, 

Andrade (1994a) afirma que a expansão do território, ao mesmo tempo em que afirma um tipo 

de territorialidade (a hegemônica do Estado ou do capital empresarial), provoca a 

desterritorialidade dos grupos prejudicados por esse processo, a exemplo dos indígenas no 

território brasileiro em relação ao Estado colonial português.  Desse modo, a perspectiva de 

território, em Andrade (1994b), é manifesta pelo viés da produção histórica do território 

nacional por meio dos ciclos econômicos, direcionados pelo Estado (colonial ou nacional), e 

constituição de subespaços regionais especializados, com a da cultura canavieira, vinculado 

também às formas de apropriação dos atores sociais predominantes em cada fase da produção 

colonial e capitalista. Os espaços vão surgindo concomitantemente à produção territorial, os 

espaços são assim definidos pela dinâmica das interações entre atores dada pelas relações de 

produção que também produzem uma forma específica, uma estrutura técnica e política, o 

próprio território.  
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Conclusão 
 

O período de resgate do conceito está impregnado pelo pensamento da Geografia 

crítica, cujo referencial inicial foi a obra de Yves Lacoste (1985 [1976]), trazendo a ideia de 

que a geografia, ciência símbolo da modernidade imperialista, não serve apenas para conduzir 

operações militares, mas também para organizar territórios que, nada mais são, do que o 

espaço onde o Estado exerce sua autoridade e controla os homens. A Geografia, como área de 

conhecimento, deveria então ser ―recolocada‖ de seu estatuto apenas descritivo (da physis ou 

ecúmeno terrestre), atuando também como prática e poder vinculados às funções do Estado e 

a organização dos homens para povoar territórios e perfazer batalhas por fronteiras. No 

entanto, a concepção dos espaços vinculados e construídos pela sociedade, por homens e 

mulheres, ficou restrita ao conceito de espaço, ou espaço geográfico, e não derribou para o 

território e suas territorialidades. Esse avanço só vai ficar mais claro a partir dos anos de 

1990. 

Nesse sentido, investigamos aqui os autores e escritos responsáveis pelo chamado 

resgate do território na Geografia humana brasileira, analisando a polissemia do conceito 

visualizada no comparativo entre autores e na própria evolução das obras autorais. Como 

símbolo desse resgate, destacamos quatro autores: Milton Santos, Bertha Becker, Antônio 

Carlos Robert Moraes e Manuel Correia de Andrade. A obra e os interesses dizem muito 

sobre a vivência pessoal e profissional de cada autor.  

Santos e Becker se posicionam em uma perspectiva mais (geo)econômica e política do 

conceito. Milton Santos, um dos nomes mais citados no movimento de renovação geográfico, 

parte em sua obra, inicialmente, de uma concepção mais tradicional de território, reconhecida 

pela fronteira jurídico-política, para ir assumindo gradualmente uma concepção pluriescalar 

do conceito, vinculado às territorialidades e desterritorializações. Bertha Becker propõe uma 

visão multidimensional e claramente política (macro e micro), a partir da análise sobre o uso 

político do território pela lógica dos agentes e movimentos sociais, desde baixo, considerando 

os vetores tecnológicas e logísticos que rearticulam a dimensão espaço-tempo e reforçam a 

perspectiva relacional das identidades nos territórios. Ambos se situam no debate entre os 

conceitos de espaço e território. 

Moraes e Andrade, por sua vez, se posicionam em uma perspectiva mais geopolítica e 

histórico-nacional (possivelmente cultural) do conceito. Ambos consideram a dimensão 

histórica de valorização do espaço como formadora dos territórios e formações territoriais 
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nacionais construídas pela apropriação do espaço. Moraes dialoga com os conceitos de espaço 

e valorização do espaço e formação territorial, articulando o político e histórico-cultural. 

Andrade transita da região para o território, considerando o processo histórico de produção do 

território vinculado aos ciclos econômicos que vão consolidando espaços regionais 

especializados induzidos e consolidados pela ação do Estado e pela organização de políticas 

territoriais. Trata-se de perspectivas multidimensionais, apoiadas na perspectiva histórica e 

(geo) política crítica.  

Desse modo, ficam assim indicadas as principais linhas de investigação sobre o 

resgate do conceito, apontando caminhos para as tendências de pesquisa que viriam pela 

frente, definindo o prenúncio de uma escola territorialista no Brasil, ainda que sejam autores 

que estabeleçam um diálogo interconceitual, mobilizando em suas análises factuais, 

sobretudo, os conceitos de território-espaço-região-paisagem, em maior ou menor grau e 

intensidade conforme seus interesses específicos. São pensadores de uma geografia renovada 

emergente desde fins dos anos de 1970 e que reaproximaram o conceito de território da 

agenda geográfica e política.  

 

Bibliografia 
 

ANDRADE, Manuel C. A questão do território no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995. 
 

___________________. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu impacto 

ecológico e social. SP: Edunesp, 1994. 
 

___________________. Poder político e produção do espaço. Recife: Massangana, 1984. 
 

___________________.Territorialidades, desterritorialidades, novas territorialidades: Os limites do poder 

nacional e do poder local. In: SANTOS, Milton, SOUZA, Maria A. A.; SILVEIRA; SILVEIRA, Maria L. 

Território:Globalização e fragmentação. 5 ed., São Paulo: Hucitec/Anpur, p. 213-220, 1994. 
 

BECKER, Bertha K. Novas territorialidades na Amazônia: desafio às políticas públicas. Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Cienc. Hum.,Belém, v. 5, n. 1, p. 17-23, jan.- abr., 2010. 
 

__________________. A geopolítica na virada do milênio: logística e desenvolvimento sustentável. 

In:CASTRO, I. E.,et al.,Geografia:Conceitos e temas. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil. p. 271-308, 1995. 
 

__________________. A Geografia e o resgate da Geopolítica. Revista Brasileira de Geografia, v. 50, n. 2, p. 

99-125, número especial, 1988. 
 

__________________. El uso politico del território: consideraciones a partir de una vísion del tercer mundo. 

Revista Geográfica de América Central, v. 17/18, p. 13-26, 1982. 
 

BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. In: CORRÊA, Roberto L.; ROSENDHAL, Zeny 

(Orgs.). Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2002, p.83-131. 
 

CALABI, Donatella, INDOVINA, Francesco. Sobre o uso capitalista do território. Revista Orientação, USP, n. 

9, p. 57-66, 1992. 
 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade.São Paulo, Paz e Terra, 1982. 



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1517 

CLAVAL, Paul. Espaço e poder. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 
 

___________.O território na transição da pós-modernidade.Geographia,Niterói, UFF,ano 1,n. 2,1999. 
 

FUINI, Lucas L. O território e suas variantes: uma incursão pela Geografia na pós-modernidade. In: Memórias 

do XV Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL). Havana-Cuba: Universidad de la Habana, v. 1, 

p. 1-20, 2015. 
 

_____________. Construções teóricas sobre o território e sua transição: a contribuição da Geografia brasileira. 

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, v. 26, n. 1, p.: 221-242, 2017. 
 

GOTTMANN, Jean. The significance of territory. Charlottesville: University Press of Virginia, 1973. 
 

________________. A evolução do conceito de território. Boletim Campineiro de Geografia, AGB-

Campinas, v. 2, n. 3, p. 523-545, 2012. 
 

HAESBAERT, Rogério. Viver no limite: território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e 

contenção. RJ: Bertrand, 2014. 
 

________________. O mito da desterritorialização: Do ―fim dos territórios‖ à multiterritorialidade. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 
 

LEFÉBVRE, Henri. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins, 2006 (do original: 

La production de l‘espace. 4e éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). 
 

MORAES, Antônio C. R.Geografia histórica do Brasil:capitalismo,território e periferia.SP:Anna Blume,2011. 
 

___________________. Território e história no Brasil. SP: Hucitec/Anna Blume, 2002. 
 

____________________. Bases da formação territorial do Brasil: O território colonial brasileiro no ―longo‖ 

século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000. 
 

___________________. Ideologias geográficas. SP: Hucitec, 1988. 
 

____________________; COSTA, Wanderley M. Geografia crítica: a valorização do espaço. SP: Hucitec. 
 

PORTO-GONÇALVES, Carlos W.. A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribenha. 

In: CECEÑA, Ana E., Los desafios de las emancipaciones en um contexto militarizado. Buenos Aires, 

Clacso, p. 151-197, 2006, p. 217-256. 
 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. SP: Ática.  1993. [1980, 1ª. Ed.em Francês]. 
 

RATZEL, Friedrich. Geografia do homem (Antropogeografia). In: MORAES, Antonio C. R., Ratzel.SP: Ática, 

p. 32-107, 1990. 
 

SACK, Robert. Human territoriality: Its theory and history. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
 

_____________. Human Territoriality: a theory. Annals of the American Geographers,v.73,n.1,p.55-74,1983. 
 

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria A. A.; SILVEIRA, Maria L. 

Território: Globalização e fragmentação. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1994, p.15-20. 
 

______________. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988. 
 

______________. Espaço e Método. SP: Nobel, 1985. 
 

______________. Por uma Geografia nova: Da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. SP: Edusp, 1978. 
 

SAQUET, Marcos A. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
 

SILVA, Ana Cristina da. O pensamento geográfico brasileiro na travessia do século XX para o XXI: o 

território na trama das significações imaginárias (Volumes I e II). Tese (Doutorado), Presidente Prudente, Unesp, 

Programa de Pós-graduação em Geografia, 2010. 578 f. 
 

SOJA, Edward. The political organization of space. Resource Paper, n. 8, Washington: DC, Association of 

American Geographers, n. 8, 1971.



 

ISBN: 978-85-87197-36-8                                                                                           

https://cboe2019.wixsite.com/cboe  
1518 

PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DA HISTÓRIA DA TECTÔNICA DE 

PLACAS: uma abordagem de tópicos de sociologia da ciência através da 

Hipótese de Vine-Matthews-Morley 

 
 

CARACHO, Caroline Andreassa 

Mestranda em Ensino e História de Ciências da Terra - IG - Unicamp, 

Orientador: Antonio Carlos Vitte 

ca.andreassa@gmail.com 

 

 

Resumo:O trabalho tem como objetivo problematizar através do contexto histórico das pesquisas marinhas do 

século XX - que culminou na construção da Teoria da Tectônica de Placas - as relações de imagem e produção 

científica por meio dos estudos acerca do laboratório inspirando-se na metodologia de autores como Bruno 

Latour e Lorraine Daston. Tais problematizações feitas através desse olhar metodológico tem como objetivo 

evidenciar o caráter discursivo das práticas científicas quebrando o conceito de separação entre história interna e 

externa dentro da escrita e pesquisa em histórias das ciências, evidenciando relações de poder e redes sociais 

correlacionadas à prática científica. Também será abordado brevemente sobre a Hipótese de Vine-Matthews-

Morley e o famoso perfil magnético Eltanin-19 que convenceu diversos pesquisadores com relação ao que se 

chamaria posteriormente – a partir de algumas hipóteses posteriores – a Teoria da Tectônica de Placas. 

Palavras-chave: História; Ciências; Sociologia; Tecnologia; Tectônica 

 

 

Resumen: El trabajo tiene como objetivo problematizar a través del contexto histórico de las investigaciones 

marinas del siglo XX - que culminó en la construcción de la Teoría de la Tectónica de Placas - las relaciones de 

imagen y producción científica a través de los estudios acerca del laboratorio inspirándose en la metodología 

autores como Bruno Latour y Lorraine Daston. Tales problematizaciones hechas a través de esa mirada 

metodológica tienen como objetivo evidenciar el carácter humano de las prácticas científicas rompiendo el 

concepto de separación entre historia interna y externa dentro de la escritura e investigación en historias de las 

ciencias, evidenciando relaciones de poder  y  redes  sociales  correlacionadas  a  la  práctica  científica.  

También será abordado brevemente sobre la Hipótesis de Vine-Matthews-Morley y el famoso perfil magnético 

Eltanin-19 que convenció a diversos investigadores con relación a lo que se llamaría posteriormente-a partir de 

algunas hipótesis posteriores - la Teoría de la Tectónica de Placas. 

Palabras clave: Historia; ciencias; sociología; la tecnología; tectónica 

 

 

1. Introdução 

 

A partir de 1946 se deu um grande desenvolvimento da Geologia e Geofísica de 

exploração marinha. Até então, o formato do assoalho oceânico não era conhecido em seus 

menores detalhes. Após a Segunda Guerra Mundial, diversas organizações de pesquisa 

americanas aproveitaram-se de aparelhos e embarcações - com o apoio da marinha - para 

utilizá-los no desenvolvimento de pesquisas e exploração nos mares de forma mais intensa 

durante a Guerra Fria. As organizações mais famosas eram o Observatório Geológico de 

Lamont (atual Lamont-Doherty Earth Observatory, de Nova Iorque), fundado em 1949 por 
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Maurice Ewing (1906-1974), geofísico e oceanógrafo especializado em sismologia, que 

ganhou a Medalha Penrose postumamente; e o Scripps Institution of Oceanography, da 

Califórnia, fundado em 1903. Roger Revelle (1909-1991), foi diretor entre 1951 e 1964 e 

importante colaborador nesta história pelo incentivo à pesquisa marinha e à união de cientistas 

colaboradores. Menard afirma, em seu livro The Ocean of Truth (1986, p. 40), que Ewing e 

Revelle desenvolveram, independentemente e em seus próprios estilos, ―instrumentos para 

uma exploração geológica contínua‖, com navios equipados com medidores, explorando os 

oceanos continuamente, fugindo dos invernos em cada hemisfério.  

Além desses fatores, havia um grande interesse econômico de petrolíferas em relação 

ao mar, aumentando o investimento em geofísica e geologia marinha, principalmente na área 

de sismologia (MENARD, 1986). Com isso, diversas técnicas de obtenção e processamento 

de dados foram desenvolvidas e aplicadas em áreas, como a sismologia marinha, o 

paleomagnetismo, batimetria e até mesmo gravimetria (MENARD, 1986; ORESKES, 2003). 

Assim, os navios se tornaram grandes laboratórios, repletos de equipamentos e cientistas 

especialistas de diversas áreas, todos juntos realizando extensas viagens para quantificar a 

maior quantidade de dados possíveis de uma região que, antigamente, era basicamente 

inacessível: o assoalho oceânico. No momento em que se houve tal interesse econômico e 

político por esse lugar até então desconhecido foi possível investir em se levar o laboratório 

artificial para o laboratório natural: a própria Terra. 

Dentro de tal contexto, iremos utilizar como exemplo alguns processos do 

desenvolvimento da Hipótese de Vine-Matthews-Morley e explicitar as relações de produção 

científica a partir da sociologia da ciência. Esse recorte foi escolhido pois apresenta 

discussões interessantes acerca das aberturas discursivas trazidas pelos gráficos de 

convencimento e artigos científicos. 

 

2.Metodologia 

 

É estudado o livro The Ocean of Truth de Henry Menard (1986), cientista que 

participou diretamente desse processo histórico e da obtenção de dados em tais laboratórios 

marinhos e o livro com produção coordenada por Naomi Oreskes chamado Plate Tectonics: 

An insider's history of the modern theory of the Earth, pois nele apresentam-se diversos 

relatos de cientistas da época fortificando a análise. Como base metodológica foram utilizados 
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autores da chamada Sociologia da Ciência como Bruno Latour (2000), Lorraine Daston e 

Peter Galison (1992). 

Algo recorrente ao se escrever história das ciências é o fato de que as imagens 

retratadas geralmente são dos resultados finais, tais como imagens de equipamentos e gráficos 

devidamente tratadas e esquematizadas, encontradas em artigos. Existe um processo de 

purificação das atividades discursivas e relações laboratoriais humanas e instrumentais, as 

quais são amplamente descartadas ou diminuídas ao retratar os conceitos de uma forma 

fechada no texto científico final. A intencionalidade desse processo – já padronizado no meio 

científico – é eliminar tudo que esteja fora ou longe da verdade, da objetividade mecânica, o 

que aumenta o poder de convencimento. (DASTON & GALISON, 1992; LATOUR, 2000). 

Entretanto, apesar desse apagamento dentro dos artigos e com base na observação dos 

registros que temos dos laboratórios por outras formalizações tais como os livros base é 

possível enxergar como se deu a construção dessas quantificações e argumentações: 

processando dados obtidos em imagens ligadas a uma objetividade mecânica, construindo 

textos objetivos com alto padrão de convencimento através desse processo de purificação 

relatado e o processo de citações ligadas a uma ampla rede de grupos de pesquisa e produções 

articuladas. De Latour (2000, p.73) sobre a questão da construção dos artigos temos: 

―Agora entendemos que quem vai das camadas externas dos artigos para as 

suas partes internas não está indo do argumento da autoridade para a 

Natureza, mas sim de autoridades para mais autoridades, de certo número de 

aliados e reforços para um número ainda maior deles. [...] Desacreditar não 

significará só lutar corajosamente contra uma grande massa de referências, 

como também desemaranhar infindáveis laços que amarram, uns aos outros, 

instrumentos, figuras e textos. E o que é pior: o discordante será incapaz de 

opor o texto ao mundo real de fora, visto que o texto afirma trazer o mundo 

real ―para dentro dele‖. O discordante de fato estará isolado e sozinho, uma 

vez que o próprio referente passou para o campo do autor‖  

O artigo mostra de forma geral as relações com os instrumentos, as grandes redes 

laboratoriais do mundo que se dialogam e reforçam seus pontos através de citações, o 

argumento de autoridade por citações válidas e o que as figuras quantificadas abstratamente 

mostram para nós de argumentação através da validação de uma legenda pelo cientista 

especialista. Não são relações explícitas e, tirando as redes formais de referenciais, os 

trabalhos dos processos de laboratório e dados instrumentais bem como a produção textual é 

extremamente rígida e feita com a maior possibilidade de evitar qualquer erro ou falha 

humana a qual o grupo de pesquisas rival ou seu especialista oponente possam escrachar 
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dentro da batalha de novas objetividades sendo construídas. Com tamanha quantidade de 

laboratórios, especializações e conhecimentos teóricos emaranhados somatizados aos 

equipamentos e autoridades de seu grupo de pesquisas atuante que convalidam suas pesquisas, 

a distância entre o especialista e o leitor comum – mesmo um leitor do próprio meio científico 

– é cada vez mais distante. (LATOUR, 2000).  

Assim o olhar para a documentação do artigo e das imagens ali encontradas deve se 

levar em conta sua construção e as limitações que esse formato proporciona dentro dessa 

perspectiva. A riqueza na comparatividade sabendo-se dessa perspectiva de construção dos 

dados e imagens no artigo aliadas aos textos base que possuem colocações sobre a prática em 

laboratório do assunto tratado bem como o contexto histórico dessas descobertas é de suma 

importância para o que será retratado sobre as práticas científicas neste trabalho.  

 

3. O navio como laboratório – contexto  das práticas laboratoriais científicas marinhas 

 

A partir de imagens obtidas pelas referências base e artigos é possível remontar, ao 

menos em partes, as atividades dos cientistas desses principais laboratórios (Scripps e 

Lamont), atuantes nessa história: os navios. Na imagem a seguir podemos observar um dos 

trabalhos de especializações no navio. 

 

Figura 1 - Maurice Ewing trabalhando no mar, estudando registros sísmicos que estão espalhados em 

uma folha de plotagem de sons de águas profundas. Figura provável dos anos de 1950. O resultado 

final em um sismograma não nos mostra a dimensão do trabalho humano e do processo de análise das 

quantificações como essa imagem. 

 
Retirada de Menard, 1986, entre p.222-223. 

 

A Figura 1 mostra o trabalho direto de análise e aquisição de dados sísmicos. Essa 
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contextualização imagética é muito diferente da apresentada nos artigos e conferências 

científicas formais, ela nos mostra o contexto, a participação e as relações do trabalho 

científico geralmente apagadas no trabalho final. Olhando para esse figura, podemos refletir 

através dessa citação em conjunto com as figuras apresentadas nos artigos (LATOUR, 2000, 

p.98): 

―Agora percebemos de onde essa figura provém. Foi extraída dos 

instrumentos que estão naquela sala, e depois depurada, redesenhada e 

exibida. [...] Também percebemos, porém, que as imagens, constituintes da 

última camada do texto, são o resultado final de um longo processo 

transcorrido no laboratório que agora estamos começando a observar. 

Observando o gráfico desenhado no papel que vai saindo no fisiógrafo, 

entendemos que estamos na junção de dois mundos: um de papel, do qual 

acabamos de sair, e um de instrumentos, no qual acabamos de entrar. Na 

interface, é produzido um híbrido: uma imagem bruta que será usada depois 

num artigo, mas que agora está emergindo de um instrumento.‖ 

Evidentemente não se trata do mesmo tipo de laboratório observado na Figura 1 citada 

e sim um exemplo dado pelo autor para elucidar esse processo de quantificação e trabalho dos 

dados dentro do laboratório, o qual nosso exemplo se encaixa perfeitamente através das linhas 

obtidas pelo sismógrafo e sons captados pelos geofones. Esse material será analisado, 

processado, arrumado, de maneira que se encaixe nas normas exigidas em um artigo formal. É 

um produto que sai do instrumento apresentado e de uma análise posterior advinda dessa 

máquina. A purificação e a explicação do produto final advém da autoridade do cientista em 

seu posicionamento dentro de um grupo de pesquisas como um especialista treinado no 

assunto. 
1
(DASTON & GALISON, 1992; LATOUR, 2000).  

Retomando à exploração marinha entre os anos 40 e 70, o que ainda é pouco 

mencionado, exceto nas bibliografias históricas, é o fator de grande risco de tais expedições. 

Além da navegação em alto mar não ser algo seguro, dependendo das rotas e ambientes em 

que o navio possa perpassar, os equipamentos utilizados para aquisição de dados geofísicos 

possuem riscos. Para adquirir dados sísmicos são necessárias algumas explosões, por 

exemplo. Mergulhos também são necessários para outros tipos de aquisições. Acidentes de 

trabalho diversos são relatados por Menard (1986). Outro fator interessante mencionado é a 

                                                 
1
O que pode parecer evidente para um pesquisador ou cientista especializado pode ser ininteligível para um 

leigo. Para este resta apenas acreditar na autoridade afirmada já que este não saberá ler as ondas apresentadas em 

um sismograma, por exemplo. Na preocupação de se estabelecer verdades excluímos processos que, em um viés 

prático, aumentam o poder de uma autoridade científica através da eliminação do fator discurso na obtenção dos 

dados mas que, em contrapartida, afasta o público leigo da compreensão do processo de construção de fatos 

objetivos já que nem sempre há um fator utilitário que possa justificar tal prática científica para o mesmo. 
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restrição de formas de como apresentar certos dados que delimitam costas americanas – sendo 

estes restritos por questões militares. Riscos físicos e restrições políticas faziam parte do 

trabalho em laboratório desses cientistas. De Menard (1986, p.72): 

―Nossos ecogramas estavam mostrando uma montanha desconhecida atrás 

da outra, e isso foi uma causa sensata para o alarme [...] Eu me senti 

encorajado para publicar um relatório relatando o número e tamanho da 

distribuição dos moentes oceânicos para um longo alcance de transmissão 

sonora [batimetria]. Dentro disso eu calculei que há provavelmente 10000 

vulcões submarinos com mais de 1000 metros de relevo no Pacífico. 

Naturalmente o relatório foi classificado como ―secreto‖, assim os detalhes 

do cálculo nunca apareceram na literatura científica. Eu publiquei os últimos 

números, no entanto, com um esboço de como foram derivados. Eu 

mencionei isto como um exemplo de quão grande as necessidade 

operacionais da Marinha durante esse período influenciaram a coleta de 

dados que forneceram a base para a próxima revolução geológica. Hess 

posteriormente utilizou esses números como um indicador que o assoalho 

oceânico é novo [recente]‖ 
2
 

Neste trecho, relatando pesquisas nos anos 50, podemos analisar o processo de 

obtenção dos dados por Menard, sua reação e final obtenção de coragem para publica-los e a 

restrição sofrida pela Marinha americana já que eram dados que mapeavam dados nas costas 

estadunidenses (MENARD, 1986, p.72). A figura a seguir mostra as rotas marinhas realizadas 

pelos navios de Lamont que foram utilizadas durante as expedições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
Original: Our echograms were showing one unknown mountain after another , and this was a sensible cause for 

alarm. [...] I felt encouraged to publish a report relating seamount number and size distribution to long-range 

sound transmission. In it I calculated that there probably were 10000 undersea volcanoes with more than 1000 m 

of relief in the Pacific. Naturally the report was classified « Secret », so the details of the calculation never 

appeared in the scientific literature. I published the end numbers, however, with a sketchy outline of how they 

were derived. I mention this as an example of how greatly the operational needs of the Navy during this period 

influenced the collection of data that provided the basis for the forthcoming geologic revolution. Hess later user 

these numbers as an indicator that the seafloor is new.‖ 
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Figura 2 - Rotas dos navios de Lamont. A rota do Eltanin-19 está em destaque. De acordo com 

Menard, obviamente foi necessário manipular os dados por computador para produzir perfis 

perpendiculares para a Elevação do Leste do Pacífico. Essa é uma ilustração em computador 

produzida por Dennis Hayes. 

 
Retirada de Menard, 1986, entre p.118-119. 

 

Como podemos observar pela imagem apresentada na Figura 2, foi um trabalho 

extenso que demandou, consequentemente, relações com outros países sejam de cunho 

político ou laboratoriais como surgimento de novas áreas de pesquisa em outras partes do 

mundo. O laboratório de Scripps procedeu da mesma forma (MENARD, 1986). Recursos de 

cientistas militares participantes em conjunto com a marinha americana e empresas 

petrolíferas ofereceram recursos para que tal quantidade de dados pudesse ter sido adquirida 

culminando no convencimento da Teoria da Tectônica de Placas posteriormente.  

Para aprofundar um dos processos que levaram à formulação da Tectônica de Placas a 

partir das questões em sociologia da ciência e contextos apresentados aqui com relação a 

questão imagética iremos discutir brevemente uma das hipóteses mais importantes para a sua 

construção: a Hipótese de Vine-Matthews-Morley que se deu através de estudos dos padrões 

magnéticos no assoalho oceânico. 

 

4. Hipótese de Vine-Matthews-Morley 

 

Após diversas expedições, os cientistas Frederick John Vine (1939) e Drummond 

Hoyle Matthews (1931-1997), ingleses, publicaram juntos, em 1963, a Hipótese de Vine-

Matthews. Lawrence Whitaker Morley (1920-2013), geofísico canadense, sem conhecer, de 

acordo com a literatura (MENARD, 1986), as ideias de Vine e Matthews, elaborou uma 

hipótese muito semelhante à publicada por eles durante a mesma época (MENARD, 1986; 
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ORESKES, 2003). Apesar disso, teve seu artigo rejeitado pouco tempo antes da publicação de 

Vine e Matthews, em 1963, pela Nature e Journal of Geophysics Research. Seu nome, 

posteriormente, em reconhecimento, foi incorporado à hipótese, hoje conhecida como 

Hipótese de Vine-Matthews Morley (MENARD, 1986; FRANKEL, 1982). 

A Hipótese correlacionava os padrões magnéticos simétricos vistos na crosta oceânica 

(padrões zebrados), já anteriormente observados pelos pesquisadores, como Raff e Mason, 

com as reversões do campo magnético terrestre. Os derrames de lava que ocorre nas Dorsais 

Meso-Oceânicas se resfriam através do ponto de Curie (temperatura em que materiais perdem 

suas propriedades magnéticas permanentes e são substituídas pela magnetização induzida), 

formando a crosta com seus materiais magnéticos orientados para a posição do campo 

magnético vigente. Esses padrões seriam simétricos e contínuos, pois nas Dorsais a crosta 

criada empurra a antiga em ambos os lados, igualmente (ORESKES, 2003; MENARD, 1986; 

FRANKEL, 1982 

 

4.1. Eltanin-19 – O Perfil “Mágico” 

 

O navio Eltanin era um navio militar que foi convertido em um navio de estudos 

oceanográficos. Esse navio partiu com o objetivo de trabalhar nas águas da Antártica, por 

volta de setembro de 1965, junto a cientistas de Lamont. Os planos de expedição eram de 

fazer duas longas ―travessas [linhas] geofísicas‖ na Dorsal do Pacífico-Atlântico, obtendo 

dados magnéticos, topográficos e de sísmica de reflexão. Podemos conceber o navio nesses 

estudos como um laboratório móvel, que vai de encontro com a natureza levando máquinas, 

especialistas de diversas áreas, administradores, navegadores, todos com o objetivo de 

transpor tal natureza dentro de uma linguagem quantificada, técnica, explicitada por meio de 

gráficos, mapas e perfis topográficos a partir de parâmetros selecionados e dados obtidos 

pelas máquinas construídas com esse propósito. Tudo isso para conseguir enxergar o que é 

difícil ou impossível observar diretamente. Dentro dessas expedições, foram obtidos os perfis 

magnéticos Eltanin-19 e Eltanin-20, que cobriam a parte central da Dorsal do Pacífico-

Atlântico relacionada à Dorsal Juan de Fuca (FRANKEL, 1982; MENARD, 1986, 

ORESKES, 2003). 

O perfil Eltanin-19, após a eliminação de ruídos e tratamento dos dados, bem como a 

comparação do modelo teórico computacional, foi considerado incrivelmente simétrico. Fred 
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Vine, ao visitar Lamont, recebeu cópias do Eltanin-19 de Jim Heirtzler, em 1966, e ficou 

impressionado com a qualidade dos dados (FRANKEL, 1982; MENARD, 1986; ORESKES, 

2003). Apesar do acordo entre Vine e Heitzler de publicarem o perfil ao mesmo tempo, 

provavelmente devido a pressões internas, Walter Pitman e Jim Heirtzler publicam o Eltanin- 

19 em 2 de Dezembro de 1966 (ORESKES, 2003). 

Esse perfil convenceu e ―converteu‖
3
 diversos cientistas em relação à Teoria do 

Assoalho em Expansão
4
, bem como da validade da Hipótese de Vine-Matthews-Morley. A 

seguir, uma figura que mostra a simetria do Perfil Eltanin-19. 

 

Figura 3 - Perfil Eltanin-19 representado pela curva central. É possível reparar na incrível simetria 

entre as anomalias magnéticas positivas e negativas entre os dois lados da Dorsal (região central do  

esquema abaixo). O modelo computadorizado dos dados estimado para a área (última curva) também 

corresponde bem aos dados obtidos nela (Eltanin-19). A primeira curva corresponde ao perfil reverso. 

 
Retirado de Frankel (1982) com referência ao artigo de Pitman e Heitzler (1966, p.1164). 

 

O caminho para o convencimento da teoria não fixista das placas tectônicas tem um 

gráfico de grande peso argumentativo e está a meio passo da vitória contra seus pares com 

ideias concorrentes. Assim essa imagem constituída por um perfil gráfico foi essencial para o 

convencimento de diversos cientistas dessa hipótese essencial para o advento da Teoria da 

Tectônica de Placas - juntando todo o contexto relatado ele se apresenta como uma 

fortificação de recursos e aliados nas redes de laboratórios tratada.  

                                                 
3
É interessante notar como tal perfil como imagem tem esse grande poder de convencimento e agregação de mais 

pesquisadores acerca da ideia justamente por ser fundamentado por todo um aparato de máquinas, dados e 

processamentos matemáticos duramente trabalhados para apresentar parâmetros que, coincidentemente ou não, 

são absurdamente simétricos.  
4
Teoria debatida na época que posteriormente culminou na Teoria da Tectônica de Placas. 
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5. Considerações Finais 

 

O trabalho mostrou de forma breve alguns aspectos sobre as pesquisas marinhas no 

Século XX em relação aos seus laboratórios (navios de pesquisa), resultados, aplicações em 

artigos. Também relatou as conexões de tais pesquisas com os interesses da Marinha que em 

instâncias maiores estão conectados também a interesses políticos e econômicos 

principalmente com relação ao mapeamento das costas e do assoalho oceânico. As empresas 

petrolíferas também estão ligadas a investimentos em tais pesquisas o que acelerou a grande 

obtenção de dados e advento de novas teorias nessa época. 

Tais processos de desenvolvimento marinho e construção de imagens de 

convencimento foram tratados através da perspectiva do processo de construção da atividade 

científica. Desde os laboratórios, aos equipamentos, construção de artigos e imagens. Apesar 

de tratado de forma leve e breve neste trabalho a metodologia possui potencialidades de 

problematizações críticas e aprofundamento nos processos de redes e conexões com o mundo 

social o qual a prática científica também faz parte. O trabalho futuro visa um aprofundamento 

no tema e nos artigos e livros estudados com a finalidade de escrever uma história das 

ciências mais crítica e menos conteudista, quebrando um viés progressista de ciência e 

abrindo críticas discursivas sobre o tema. O exemplo do perfil magnético Eltanin-19 é um dos 

mais relevantes nesse recorte com relação às imagens de convencimento através de artigos 

científicos dentre os pares de cientistas fortificando os processos de desenvolvimento da 

teoria da Tectônica de Placas através de uma das suas premissas: a hipótese de Vine-

Matthews-Morley. 
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